
 



Zdar člověku. Vítáme tě u třetího, na koleni sesmolenýho čísla, sešitu, kterej dělá pár zasněnejch děcek, co se snaží 
dělat něco pro ostatní lidi. Vítáme tě u našeho dalšího dítěte, náš další miláček, naše další emo záležitost. V době 
kdy píšeme tenhle úvod jsme naše dítě vyděli sice jen na ultrazvuku, ale bude to snad pěknej člobrda. Kope. Od 
dob, kdy se narodilo druhé číslo, se toho hodně změnilo. Prsa nám moc nenarostly ani nic podobného, rozjel se totiž 
malý DIY label pojmenovaný jakjinak než "CHYBA Records" pod hlavičkou CHYBA Corporation a už to má i nějaký 
ten výsledek (viz reklama uvnitř zinu). Děkujeme distributorům. Náš mág Bambi se naučil lépěji kemošit s 
kompjůtrem, takže vnitřek vypadá zas o stupínek líp. Ale není důležitý obal, tak jako vnitřek, čili obsah a sdělení. 
Snažili jsme se taky hnout dopředu, jak to posoudíš ty, necháme jen a jen na tobě. Máš prostor se vyjádřit. Napiš 
nám. Ať taky víme, jestli to vůbec někdo z vás čte, nebo jestli ste si to koupily jen na vytírání zadku. Rozjely se taky 
CHYBA stránky na internetu (www.chyba-crew.xf.cz), kde najdeš ke stažení stará čísla v pdf formátu, info o našich 
chystaných aktivitách, koncertech, DIY návody, aj. Stránky jsou však stále ještě v konstrukci, takže ne všechno 
funguje. Taky jsme trošku zase zestárli a zblbli, škola nás zpracovává, policie drtí svejma dopisama,...klasika. Je 
právě podzim, čas na to dělat spoustu aktivit. Ani my nezahálíme, na konci října se od nás můžete dočkat miniCD 
splitu "Punk do morku kosti" s aktuálníma na kost ohlodanejma punk kapelama a zároveň po porodu tohoto cd nás 
čeká další porod jménem CHYBA ZINE č.4::SPECIÁL:: jenom čistě s básničkama a lyrikou, protože básniček jste 
poslali dost, tak jsme se rozhodli z toho udělat zvláštní číslo. (takže hodní přispěvovatelé, nebuďte vyplašení, že 
jsme vaše poctivě vypocené řádky neotiskly, není to žádná z našich chyb. Dočkáte se!)  Na tom čísle bude ještě 
zvláštní to, že se narodí jako siamské dvojče společně se zinem ze severních čech, co dělá kemoš z podhor (zdar 
Komáre!), takže se máte na co těšit(doufám)!! Ach, děkujeme ti bože za komunikaci mezi lidma! Díky komunikaci 
máte taky možnost zhltnout nějaké ty rozhovory, jeden dokonce až z dalekého Rumunska, díky komunikaci máte 
možnost vidět na obálce obrázky od kámošky z Finska, díky komunikaci tohle všechno můžete číst. Tak proč sakra 
víc nekomunikujete? Je to bomba. Prožívat všechny ty pocity...Ale zpět k obsahu. Hehe, ale my ti žádnej obsah 
neřeknem, budeš si to muset přečíst sám/sama...žádný podvádění. Takže to nebudem zbytečně prodlužovat, 
přejeme ti to nejlepší počtení, ať už právě sedíš na záchodě, autobusový zastávce, v lavici, či na stromě...A proto: 
FUCK OFF INTERNETOVÝ FANZINY!!!! Papír rulezz!     
         
       Tvrdý Jádro(Bambi+Mazi)

Chibná Děrovačka (konspirační poděl tohoto bulvárního plátku-aneb v příštím čísle zde můžeš být i ty a tvůj názor, 
stačí jenom chtít a snažit se):

Tvrdý Jádro (Bambi+Mazi), Cejny Brotherzz(Matouš+Vojtík), Štěpánek (peaceorpiss), Barunka, Indián, Tina (Týna-
víla), Satu z Finska(Oulu / Lumiukko planet), Peťák Degenerátor, Kleshtavi (Romanian hardcore), Němá Barikáda 
speaker, Číča junior, Johan von Shit (alkopunx never die!), 

Pozdravy a díky v podporování CHYBA aktivit:
Naša milovaná famílija, HFD (je nejhorší), Patník crew, Baňán, Über Alles zine, Underground Harmony zine+fšickni, 
co maj odvahu dělat vůbec nějakej fanzin, Anti-Skaut Alko crew(+Hřbetní Tuk), Borlík+Blink161, Intoxikace(OVxHC), 
Dan (Orlová), Orgoy Chorchoy, Komár (z podhory), Tytty Suomi, Žďárský crew, Polná crew, Brandýs nad Labem 
crew, Edgar crew+Pája (děkujeme moc moc a moc!!!), NESEHNUTÍ, Lukáš motör-whiskey/vodkaRider, Peťák 
Novoťák, Jihlava HadrCore/Punk/underground crew, Vencl recordman, Želw, Pan Kobylka, StarGate, Králíci 
z Kloboku (Elishka+Brokoličňák), …+všichni z vás, co na nás nadáváte a pomlouváte nás, všichni z vás, co si to 
zrovna čtete, všichni z vás, na koho sme sakra zapomněli (sorák) a všichni z vás, co jste nás podpořili koupí 
benefičních nášivek a triček, díky vám si teď časopis může přečíst více lidí!!!děkujeme moc!
PS: Cecek mi dluží osm pětek.
PS2:Jestli se ti něco nelíbí, udělej fanzin svůj a pošli nás do ptačího zadku!
PS3:Jestli byste chtěli někdy dělat pro někoho benefiční sbírku/koncert, nebo jakkoli nás podporovat pravidelným 
přísunem materiálu k tvorbě, nám by to bodlo, poněvadž se potápíme ve finančních bahnech a všechno je docela 
náročný jen pro pár chudejch a časově okrádanejch studentů. 

 



FLUX OF PINK INDIANSFLUX OF PINK INDIANSFLUX OF PINK INDIANSFLUX OF PINK INDIANS
V minulém čísle jsme vám ukázali něco málo z historie anarchopunkové kapelky Crass a jelikož si 
myslím, že o těchle kapelách pořád ještě moc slyšet není a spousta lidí ani neví, že existovali, 
představuji Vám další z kontroverzních kapel anglické 
anarchopunkové vlny osmdesátých let…

…V prosinci roku 1979 - potom, co kapela THE EPILEPTICS 
ztratila bubeníka a kytaristu, zbilí členové Colin Latter a Derek 
Birkett našli náhradu a zapojili tak Sida (z bandy RUBELLA 
BALLET) a Neila s Andym (z místní kapely THE U SAMPLES) a 
začlo se znovu koncertovat. Po slepenejch měsících, kdy kapela 
po novým složení začla hrát nový vály, se hudba začla ubírat 
jiným směrem, byl čas na to, aby se přejmenovali. Colin byl 
unešenej kulturou severo americkejch indiánů (inspirován 
Stevem Ignorantem z kapely CRASS) a vymyslel název TRIBE 
OF PINK INDIANS(kmen růžových indiánů). To se používalo do 
té doby, než se konečně přejmenovali na FLUX OF PINK 
INDIANS(neustálá změna růžových indiánů – výstižný to název 
pro kapelu, ve které se vystřídalo zástupy lidí…dále jen FOPI). 
V srpnu 1980 náhrali demo s písničkou „Tube disasters“ a 
dalšíma pěti novejma válama ve studiu Earhole. Během zbytku 
roku hráli koncerty v Londýně a na jihu anglie a na jaře roku 1981 
nahráli regulérní 7‘‘EP s názvem „Neu Smell“ na Crass Records, 
z nichž dva vály byly o vegetariánství (v tý době v textech kapel novinka!), což vyvolalo nadšený 
ohlasy…
Chvíli potom Sid naskočil zpátky do svý kapely RUBELLA BALLET a kytarista Andy odešel oběvovat 
rozdílný hudební ideály. Bubeníkovu stoličku vystřídal Dave(přezdívaný Bambi hehe) kterej hrál 
s DISCHARGE a s lidma s FOPI se potkal, když chtěli spolu jet turné. S sebou přinesl kytaristu 
Simona, kámoše a spoluhráče jeho předešlý kapely THE INSANE.
Protože si Colin s Derekem chtěli vydávat svoje věci samy, založili SPIDERLEG label v polovině roku 
1981 (ve spolupráci se Southern Studios, kde CRASS recs taky nahrávali). Jako první vydali reedici 
The Epileptics – „1970s“ a „Last Bus To Debden“ EP obsahující čtyři live nahrávky z podzimka 1979. 
Později vydali splitEP SUBHUMANS a THE SYSTEM - dvě kapelky, se kterejma FOPI koncertovali a 
kámošili. Později se však na stávající popularitě FOPI/Epileptics chtěli napakovat Stortbeat recs a 
převydali Epileptics-„1970s“ s novým obalem. Poté, co Colin a Derek kontaktovali bývalý členy 
Epileptics Keva Huntera a Richarda Coveneye, zjistili, že v tom má prsty právě Richard a dva dny na 
to, když nahrávali v Chalk Farm studiu, čekali na Bambiho čtyři hodiny a všem bylo jasný, že nic 
nenahrajou. Po pár telefonátech Colin s Derekem zjistili, že by mohl být Bambi v Rainbow, kde se 
odehrával punk fest „Woodstock Revisited“.(kam byli FOPI taky pozvaný, ale odmítly to, protože to 
byl jeden z business punx počinů) Jeli skrze celej Londýn a když přijeli na místo, zjistili, že jsou The 
Insane na playlistu. Posléze Bambiho a Simona vykopli. 
FOPI byli znovu o dva členy kratší, naštěstí jim s nahrávkou pomohl Penny Rimbaud z kapely CRASS, 
když odehrál bicí. Chvíli poté se Pax Recs z Sheffieldu obrátili na FOPI s nabídkou, jestli by se 
nechtěli zůčastnit kompilačního LP „Wargasm“, který podporovalo organizace: No Nukes, Friends Of 
The Earth, CND, El Salvador Relief, atd. Kromě FOPI se toho ujali taky Dead Kennedys, Poison Girls, 
Angelic Upstarts, Rat Scabies and Captain Sensible, Infa Riot a další. 
Potom se připojil Spider z kapely THE SYSTEM (místo bicích) a Neil Puncher se ujal kytary. 
S koncertováním to bylo bídný (skrz neustálý střídání lidí v kapele), posléze se Martin Wilson 
(pravidelnej dopisovatel s kapelou) stal konečným bubeníkem a vyměnil tak Spidera. Avšak hledání 
kytaristy pokračovalo…Poté čapl druhou kytaru Kevin Hunter (leden 1982) a znovuzrození FOPI začli 
psát a tvořit novej materiál a aby toho nebylo málo, asi po měsíci odešel Neil, takže kapela musela 
pokračovat jen s jedním kytaristou. S touhle sestavou poprvé odehráli koncert v Preston Warehouse 
v únoru onoho roku a další koncíky následovaly. V březnu nahráli nový demo v Southern Studiu a 
dělali si zálusk na zkompletování materiálu na dvanáctipalcovej vinyl. 
V těhle časech se kapela stala nedílnou součástí britský anarcho-punk scény společně s Crass, 
Poison Girls a MOB a proto se o ně začla zajímat policie. Při jedný příležitosti, kdy fotili fotky pro obal 
na novou desku v regionálním úložišti radioaktivního odpadu v Essexu, byli policií pronásledování, 
potom je dostihli a pátrali se po tom, kdo dělal ty anti-nukleární transparenty, který v okolí vyvěšovali. 

 



Když zjistli, že nikdo z nich nebyl členem 
aktivních (a v tý době policií pronásledovaných) 
Crass, ani Poison Girls, vzali si jejich jména, 
adresy a detailní popisy všech v autě (i jakou 
barvu na vlasy používají). Potom, co byli 
upozorněni na to, aby si v budoucnosti dávali 
majzla, mohli teprve jet domů. V té době byli 
extrémní anarchisté pronásledováni policejními 
složkami (tak jako by dnes měli policisté 
pronásledovat neonacistické prudiče) a byli 
pečlivě monitorováni. 
Fašizující sebranky byli 
přehlížený bez 
„povšimnutí“…
Následoval plánovaný 
dvanáctipalcový vinyl 
pojmenovaný „Strive to 
survive (Causing least 
suffering possible)“ 
nahraný za čtyři dny na 
konci května 1982 
ozdobený dost 
provokativním obalem 
narážející na nukleární 
politiku v Anglii.
Po letním koncertování, 
kdy se novej materiál 
začal prodávat stále víc, 
přišlo Island Recs se 
záměrem „koupením 
jejich kapely“, tak jako to 
udělalo Virgin Recs 
(vydavatel Sex Pistols) o 
rok zpět (1982). Napětí 
uvnitř kapely vybublalo 
na povrch potom, co 
Derek pochopitelně 
odmítl spolupráci 
s Island Recs bez 
žádných diskusí se 
zbytkem kapely, říkajíc 
že: „kdokoli se zaplete s 
major labelem je sráč“.  
Vnitřní konflikty měli za 
následek, že se ukázali 
proměny jednotlivých 
členů v jejich názorech a 
zjistilo se, že ne všichni 
se s kapelou, v které 
hráli ztotožňují. V říjnu, 
po koncertě 
v Nottinghamu, kytarista 
Kev opustil kapelu a FOPI se zase ocitli v pěti 
lidech a přidali se Lou (z kapely DIRT-další 
z výbornejch anglickejch anarchopukovejch 
kapelek) a Timothy Luke na kytarový koloběh. 
V tomhle obsazení se rozhodli vydat další album 
s radikální tématikou v textech, pojmenované 
„The fucking cunts treat us like pricks“ (bylo 
zakázáno policejními složkami a stahováno 
z většiny distribucí!). Derekova myšlenka byla 

dělat muziku neposlouchatelnou avšak větší 
důraz dát na sdělení textů, aby si lidé více 
uvědomovali, co se děje a stali se aktivními. 
Avšak tohoto alba a následujícího počinu „Taking 
a liberty“ prodali sotva 5000 kopií. Roky ubíhaly…
Poté co si jméno zkrátili na „Flux“ kapela začala 
hrát taneční hudbu s anarcho texty(bez žádné 
spolupráce s mainstreamovou hudební 
politikou!), založili DIY label „One Little Indian“ a 
vydali LP „Uncarved Block“. To bylo v roce 1986. 

Pořádali koncerty 
v londýnském klubu 
ULU pro různé aktivní 
organizace a rozjeli 
různé 
undergroundové 
projekty s různými 
nevšedními nástroji, 
odkloněni od 
„punkové“ scény. Flux 
také dělali koncerty 
v Belgii a Holandsku 
společně s DJ Timem 
Westwoodem, The 
Cookie Crew a World 
Domination 
Enterprises. Nakonec 
se Flux rozpadli a 
Colin založil kapelu 
HOTALACIO kde 
smíchal hip hop a rap 
a původní styl 
anarchistického 
sdělení Flux Of Pink 
Indians. Později se 
label One Litle Indian 
„proslavil“ vydáním alb 
The Sugarcubes a 
nyní známější 
islanďanky Björk, 
která byla také 
zapojená 
v anarchopunkové 
scéně se svoji kapelou 
KUKL…(o té třeba 
jindy..)
Toť něco málo 
z pestré minulosti 
jedné zajímavé 
kapely..A stejně jako 
vždycky dodám: jestli 
chcete, za poštovní 

známku vám pošlu jejich materiál, texty, 
apod..blbě se shání..
    
  (Z angličtiny přeložil +Mazi+)

Take Heed (Dej si pozor)
Hudební byznys byl vystrašenej

Když punx vytvořili svůj vlastní alternativní systém
Jedni z nich byli nejpečlivější a opatrní

A tak se rozhodli zničit to, co punk vytvořil..
Rozdělením nadšenců,

Uctíváním kultovních jmen a nenávisti.
Prohnilý média uvádí že punx můžou bojovat a odolávat

A punkový loutky se uvedli na pravou míru..
Začli fetovat toluen a lepidlo,

Protože média jim řekli, co pravý punkáči musí dělat.
Jako jejich nadávání na kapely, co se jim nelíbí-

Přitom každej z nich ví, že když začnou hrát, bude je to 
bavit..

Promotéři chtějí zastavit levný koncerty dělaný DIY,
Tak rozhlašujou další lži a semínka jsou zasázený..

Punkový loutky plní velký haly
Věříc, že to je to jediný a pravý

Ale jejich protest neznamená nic
Jenom tancují na líbivý melodie

A velkej byznysmen dodává, že už brzy nikdo nebude 
ničit jeho obchod

S punkáčema ve vytríně
A byznyspunx vyhrajou.

Mají svoji vlastní cestu, halu chraněnou 
sekuriťákama,

Rozhodujou, který kapely můžou hrát a nejlepší z nich 
kontrolujou, 

jakou cenu budem platit
Punk patří punkáčům. Ne byznysmenům.

Oni nás potřebují, ale my je ne.
Punk nemusí být nikdy mrtvej,

Když alespoň někdo z nás odolá využívání všeho ke 
všemu,

Špinavejm obchodům s rychlým ziskem
a punkovejm loutkám s  jejich těžce vydělanejma 

prachama… 

 



They lie, we die (oni lžou, my umíráme)
Atomová elektřina je jenom zahnojená špína a 
nesmysl
Divíš se proč se trápit s  tímhle způsobeným 
nebezpečím?
Je to jenom shoda okolností, že atomová síla 
produkuje
zdroj energie uranu, z  kterých se začli vyrábět 
atomový bomby.
Za našimi zády plánovali a vykopávali doly a vaše 
hroby.
Za našimi zády se smáli, zatímco se stavěli jejich 
úkryty.
Mimo dohled, v tichosti… Plány úhledně ležely.
Zatímco sedíme, zabíjíme čas v  chráněným a 
ignorovaným stínu.

Co když brzy budeme všichni bez slunce,
Vyhýbat se radioaktivnímu spadu, pokoušet se 
skrývat, nebo utíkat?
Potřebujeme to zastavit teď, než začnou.
Nečekej, až se tě zeptají, žádný dotazník nepříjde.

Oni lžou, my umíráme.

Odprostili jsme se od jejich krvavých rukou. 
Hodně daleko.
Atomová energie financuje jejich bomby,
Myslí si, že bojují ve válce ve jménu mě a tebe.
Tak jim řekni, že to tak není!

A co lidé ze vzdálených míst?
Nikdy nezjistí, že bomby existují.
Nikdy nebudou mít šanci mluvit, či protestovat,
Takže nebudou chtít jejich životy pro sebe.

Oni lžou, my umíráme.

Až se vyplazí z  jejich úkrytů, začnou všechno 
znovu.
Divíš se kdo jsou tito mocí šílení muži a ženy?

Po staletí budou silní, jako předtím.
Ale jako obyčejně, na náš úkor.

Není smysl říkat: „oh, už je ale pozdě!“
Není smysl říkat: „to se nikdy nemůže stát!“
Není smysl říkat: „asi se to tak má stát…“
Je to opravdu cesta, kterou chceš jít?

Oni lžou, my umíráme
Oni touží, my pláčeme
My hoříme, oni se učí
Oni lžou, my se smažíme
Oni sní, my křičíme

Oni lžou, my umíráme

 
Sedím na lavičce na fotbalovým hřišti a 
poslouchám Easpa Measa-irskou slečnu 
s nejlepčím hláskem, tma jak v pytli. 
Z dálky se ke mně blíží dvě postavy, 
rozpoznávám je až po chvíli. Je to nějaká 
holka s klukem. Kluka neznám, myslím že 
ani není místní, v holce poznávám 
kamarádku, se kterou sme minulý léto 
chodily tajně kouřit na kraj pole za 
vesnici, aby nás babičky neviděly. 
Dojdou až ke mě, pozdravíme se a letmo 
se na sebe usmějeme. Zapálí si cigaretu 
a mlčky se dívají před sebe. Ptám se jak 
se celej rok měla,a tak….nic, na každou 
otázku jen pokrčí rameny, třese se. Něco 
není v pohodě, stalo se snad něco? 
Taková přece nebyla. Po chvíli oba 
dokouří, zvednou se a chystají se 
odejít.,,Pudeš s náma?“zeptá se.,, Kam 
jako?“odpovím.,, No šlehnout si, 
píchnout trochu háčka přece.“řekne 
unaveně a přitom se na mě dívá jako na 
malýho prcka, kterýmu nabízí cígo.,, Ne, 
to je dobrý.“,, No jak myslíš, tak tu 
počkej, my se za chvíli vrátíme.“ Dívala 
sem se jak mizí do tmy a uvědomila si, že 
ještě pořád koukám jak blbec 
s otevřenou pusou. Nevěděla sem jestli 
mám vůbec čekat, co se vlastně stane až 
přídou?  Něco mě tam drželo a já 
nemohla jen tak odejít. Musela sem se 
zeptat na tu spoustu otázek co se mi 
honilo hlavou.Proč vlastně? Proč to dělá? 
Co jí k tomu vede a co jí to dává? A stojí 
to za to vůbec?
 Asi za dvacet minut sem jí 
uviděla jak jde ke mně. Pomalu a nejistě 
blíž a blíž. Ten kluk s ní už nebyl. Stačilo 
se jí jen podívat na zorničky a tušila sem 
jak na tom asi je. Sedla si vedle a znova 
se zadívala před sebe. Na chvíli sem 
zavřela oči a vybavila si tu samou osobu 
minulej rok. Z tý buclatý fajn slečny,  



která se pořád smála tu zbyla jen vyhublá 
bledá holka, doslova troska. Z usměvavý 
tváře zbyly jen dvě velký hnědý oči. 
Všimla sem si, že pláče. Po chvíli se na mě 
konečně otočila a hrozně potichu řekla:,, 
Chtěla bych, aby bylo všechno zase jako 
dřív, jako před rokem. Byly sme malý 
holky, kterejm bylo pořád fajn.“Jenže mi 
ještě pořád sme malý holky, je nám 
šestnáct a život by pro nás měl bejt pořád 
fajn, i když to tak občas není.
 Ptala sem se jí proč s tím vůbec 
začala.Copak tam nebyl nikdo, kdo by řekl 
vykašli se na to, nezkoušej to? Vyprávěla 
mi jak šla po prázdninách na střední. 
Nový město, noví lidi, žádný kamarádi. 
Cejtila se strašně sama a ztracená 
v novým prostředí. Když konečně poznala 
nějaký lidi byla hrozně šťastná. Už nebyla 
tak sama, měla s kým jít ven, s kým si 
popovídat. Její noví kámoši si ale bohužel 
píchali. Musela s tím začít, jinak by prostě 
nezapadla. Připadala sem si jako v knížce 
My děti ze stanice ZOO. Malá Christiane F. 
říkala jak se ze začátku hrozně bála jehly 
a tak dva měsíce jen šňupala. Později si 
už ale začala píchat. Chtěla být jako 
ostatní. Chtěla vědět, že mezi někoho 
patří. Pak si našla kluka a teď to dělají 
spolu, už skoro rok. Bylo mi z toho celkem 
nanic. Tolik věcí přece mohlo bejt jinak. 
Nic z toho se nemuselo stát. Byla to 
normální holka, která měla všechno. Fajn 
rodinu, žádný problémy ve škole, 
kamarády…zpívala ve sboru a chodila 
jezdit na koních. V pohodě život. A teď, 
teď nemá nic. Zná už jen dvě věci. Čas 
s drogou a čas bez drogy, ve kterym 
stejně čeká jen na drogu. Nic jinýho pro 
ní neexistuje. Dávno už nezpívá a na koně 
taky zapomněla. Všeho se vzdala jen kvůli 
tomu svinstvu, jen kvůli dočasnýmu 
stavu, kterej jí naopak nikdy nic nedá. 
Když si prý po půl roce uvědomila, že je 
na heroinu závislá, pokusila se přestat. 
Dneska už ví, že je příliš slabá na to, aby 
to dokázala. Nemůže dělat nic jiného, než 
to dál brát a nějak s tím žít. Asi po čtyřech 
hodinách, kdy mi to všechno šeptem 

vyprávěla, usoudila že noc je ještě moc 
mladá a že pude najít přítele a možná si 
ještě trochu dát, drog přece není nikdy 
dost. No a já si šla domů lehnout, i když 
s pocitem, že mi droga vzala dalšího 
člověka, kterýho znám se usíná dost blbě. 
Pochybuju o tom, že jí tu příští léto zase 
potkám. Myslím, že k babičce na 
prázdniny už asi moc často jezdit nebude. 
No, doufám, že se mýlím.

Tenhle příběh sem nepíšu jen tak z dlouhý 
chvíle , ale proto že vím, že si ho přečtou 
lidi, kterým není jedno, co se na světě 
děje. Tenhle problém tady je a spousta 
lidí o něm ví, ale strašně málo se o něm 
mluví a to způsobuje to, co to způsobuje. 
Nestačí prostě chodit bez povšimnutí 
kolem lidí co sou závislí, ukazovat si na 
ně,,jó, to je ta smažka, ten zasranej feťák 
co si umí akorát píchat,, a ignorovat je. 
Sou to taky lidi, který jen bohužel dělají 
něco špatně. Ale kdo dneska ne. Musí se 
šířit víc informací mezi mladý lidi jako sme 
my, co třeba nemají takový štěstí jako 
pevný rodinný zázemí a dobrý kámoše co 
je podrží. Vím, že to není jednoduchý a 
nevěřím na zázraky. Vím, že když za 
někým takovým přídu a řeknu ať toho 
nechá, že to nestojí za to, že hned 
nevezme všechno co má a nezahodí to. 
Musíme se ale snažit pomoct těm co 
opravdu skončit chtějí, těm co opravdu 
pomoc potřebujou. Všude se staví 
spousta léčebných středisek a center pro 
drogově závislí, ale lidí co tvrdý drogy 
berou je pořád víc a víc, takže to asi 
znamená, že neděláme dost. Teď se 
možná zdá, že nás se tohle vlastně nijak 
nedotýká. Že ty nebo já tohle nikdy dělat 
nebudem, tak proč to řešit. Ale za nějakou 
dobu možná zjistíš, že tvůj dobrej kámoš, 
kterýho už nějakej ten pátek znáš, je 
závislej na takovýhle sračce, a pak mi věř, 
že se tě to týkat začne, jen už bude trochu 
pozdě.
   -t-

 



Nyní uvedu na míru pár hodně důležitých věcí. Pokud možno, čtěte pozorně a neberte to na lehkou 
váhu. Neonacisté se pokouší infiltrovat (rozuměj včlenit se) do undergroundových vod a to přímo u 
nás, v Jihlavě. Tato taktika neonacistického boje proti naší straně k nám přišla ze západu a 
neonacisté tím získávají důležité osobní informace o jednotlivých členech band, aktivistů, uskupení, 
atd.
Spočívá to v tom, že se neonacisté oblékají, či používají image jednotlivých subkultur (punx, 
hiphopeři, metalisti, technaři, apod.) a posléze dost jednoduše proniknou do jednotlivých sfér, kde 
vyzvídají jména, bydliště, aktivity, které potom šíří mezi neonacistickou scénou. V německu je třeba 
úplně normální vidět na neonacistické demonstraci týpky s dreadama, čírama, jak drží transparenty 
s nápisy o národním sjednocení, rasistickými hesly apod.
Poprvé jsem o tom četl v nějakém časopise a říkal jsem si, že je to dost vychytralej způsob boje, a 
ani se nenaděju, je to i unás. Před pár měsíci, když jsme jednoho dne seděli v Jihlavě  v jednom 
parku na lavičce, nás dost vylekali dva neonacisté, kteří k nám přišli a místo násilné konfrontace 
nám povědli něco o tom, že „už na náckovství serou, že jezdí na skateboardech a že náckové sou 
kreténi“ a o podobných věcech. Na jejich fešnejch bundách však měli placky Národní Odpor. Odešli 
a my jsme nic nechápali. Jeden z těch neonacistů se jmenoval Gregor, bydlí v žižkově ulici, v domě 
naproti globusu, bydlí pár kroků ode mě a vždycky svým pohledem nevypadal moc že „na všechno 
sere“. O dva týdny později, když byl koncert v místním klubu Edgar, mladý pan Gregor přišel 
(samozřejmě že placky Národní Odpor měl z bundy sundané) a na všechny strany pěl o tom, že už 
se vysral na náckovství a že je pouze apolitický skinhead. Na to ho všichni poplácávali po ramenou, 
jakej je to borec a on se jenom smál…Bavil se s hodně lidma (i když zrovna s těma, který mu moc 
neřeknou) a když sem hned druhej den rozesílal upozorňující e-maily o něm, už nikdy na koncert 
nepřišel. Zjistili to. Teď ho zase potkávám, s plackama NO a směje se stejně jako předtím. Nyní tu 
existuje chlapec jménem Vašek (příjmení neznám), bydlí na sídlišti U pivovaru, tel. číslo na něj 
je:739909655, oblékanej podle dnešní trendy hip hop módy, kšiltovku na stranu, svěšený gatě a lítá 
od jedný bandy k druhý, kolem sebe spousty mladejch hoperů. Na tom by nebylo nic špatnýho, 
jenže když jsme jednoho dne byli na promítání filmu na náměstí, Vašek seděl za náma, hrál si 
s mobilem a za chvíli na mhd zastávce stálo pět neonacistů. Když jsme to zjistili a začli jsme řešit 
situaci, šel za nima a povídal jim, kolik nás tam je. Když viděli, že nás tam je hodně a že nemají 
šanci, odešli každej zvlášť a mýho kámoše po cestě obtituloval „dreadatou píčou“(nebylo to 
poprvý-na nic jinýho se však ale nezmohl). To nebyla náhoda. Společně s ním úřaduje slečna 
zvaná Elis (její tel. č. je: 604380125, která chodila (nebo ještě chodí) s místním nazi führerem 
Frankem (bydlí Palackého-teď má nejspíš problémy s policií). Nedávno sem potkal místního 
technaře jak jde společně s jedním neonacistou oblečeným v šusťákovce. Strašně se smály. To, 
co tu píšu, nejsou žádný moje paranoický pohnutky, to je realita! Prosím, buďte ostražití a dávejte 
si pozor, s kým se bavíte. I samy neonacisté mají na svých internetových stránkách Národního 
Odporu výzvu k infiltrování undergroundových scén, dokonce se zjistilo, že jeden z členů hiphop 
kapely Hrobka&Pitva je členem Národního Odporu… Může se to všechno otočit proti vám. Určitě 
nikdo z vás nechce jakkoli podporovat fašismus a jemu podobné svinstva! Kdyby jste o jakémkoli 
z těchto lidí, nebo i o jiných, kdo se jakkoli podílí na neonacistické scéně v Jihlavě a jeho okolí věděli 
(místo bydliště, jména, aktivity, tel. čísla, apod), pošlete je nám jeden z našich kontaktů. Pro lidi 
z ostatních měst snad jen dodat: dávejte si pozor, třeba i na vašem koncertě se třeba jednou 
setkáte s náckem s čírem na hlavě…Díky.      
          
         +mazi+

 



Níže jsem pro vás spáchal zajímavý rozhovor s 
Tavim, zpěvákem rumunské hardcore/punk 
kapely Pavilionul32 a aktivním člověkem 
východoevropský DIY scény. Seznámil sem se 
sním na jednom z koncertů,  když jeli turné po 
Evropě, nečekaně v Jihlavě.  Po jejich 
vystoupení jsem si od něj z distra nakoupil 
hafo věcí a poté co jsem rozbalil doma jejich 
cd a četl a prohlížel....Nu prostě sem mu pak 
napsal a posléze i zmrskal tento rozhovor (celý 
původně v angličtině), takže máte jedinečnou 
možnost číst myšlenky jednoho člověka z (pro 
mě exotické) země, který dělá podobné věci 
jako u nás, jenže to má trochu těžší...
(mazi)

Ahoj člověku, předem chci říct, že jsem moc 
rád, že spolu můžem komunikovat a že sis 
našel čas udělat tenhle rozhovor…Snad na 
začátek by bylo dobrý představit vaši kapelu, 
odkuď pocházíte a kdo na co hraje.
Čau, jmenuju se Tavi, jsem zpěvák v Pavilionul 32, 
ostatní členové kapely byly ještě donedávna: Kittie 
(kytara+zpěv), Seba (bicí) a Alex (basa). Nyní Alex 
opustil kapelu a nato jsme požádaly Titana, jestli by 
se na chvíli nepostaral o basu a ohromil nás, takže 
nyní už ji má napořád. Bydlíme v největším městě 
západu a v jednom z větších měst Rumunska vůbec, 
jménem Timisoara…jinak jsem z Iasi, největší město 
severozápadu země. Jinak promiň, že za kapelu 
odpovídám jenom já, ale budu se snažit.

Z vašeho CD vím, že váš název je podle 
nějakého psychiatrického oddělení. Můžeš to 
nějak přiblížit?
V mým rodným městečku, 50km daleko od Timisoary 
je psychiatrická léčebna. Žil jsem kousek od ní celých 
18 let…Je kousek od města, izolována v lese, ale 
stejně jsi byl v kontaktu s nemocnicí a lidmi uvnitř. Je 
hodně věcí, který bych chtěl říct o tom, co se tam 
děje/dělo, ale myslím si, že když se podíváš na 
všechny psycho léčebny ve východní evropě (nebo v 
postkomunistických zemích) uvidíš to samý. Ale 
vraťme se ke jménu…takže ti „šílenci“ byli 
rozdělováni do různých oddělení, „oddělení pro 
šílence“, „hrozba pro společnost“, opilci, hlupáci, atd. 
a byl tu „Pavilionul 32“(pavilon 32), kde v této 
budově drželi ty nejnebezpečnější případy, ty kteří 
byly nebezpeční pro společnost, ty co už nikdy tuto 
léčebnu neopustili a tito lidé byli vždy za mřížemi a 
pečlivě zamknutí. Dnes už to není jen věc, podle 
které jsme se pojmenovali, ale můžeme sledovat tu 
podobnost našeho světa/společnosti s lidma z 
„pavilionul 32“…je to metafora. Všechny děcka 
z vesnice ví o „třicetdvojce“..protože jejich mámy 
tam pracují jako sestry, nebo jako uklízečky, takže 

pokaždý, když někdo vypadá výstředně, nebo se 
chová nějak jinak, než ostatní poklidní obyvatelé 
městečka, je nazýván jako jeden z těch, co utekl z 
„třicetdvojky“. Hodně o tom posledních 25 let 
přemýšlím, odkud sem J, ale myslím, že tahle 
metafora mluví za hodně věcí. Město je ovládaný pár 
lidma, který všeho využívají a lidem znepříjemňují 
život. Příklad lidskýho druhu. Od mladistvejch po 
starý dědky, doktory, či strážce, všichni napadaly 
sexuálně/psychicky lidi z městečka. (Samozřejmě, že 
10-15 let zpátky to bylo víc drsný, protože se tu 
nedalo opravdu nic dělat) Ale hodně pomoci přišlo ze 
západního světa po roce 1989- kamiony s oblečením, 
hračkama a s jídlem…a pro lidi z léčebny nešlo nic. 
Když jsem chodil do školy, hodně spolužáků mělo 
boty a hadry odtud a pamatuju si jak lidi z léčebny 
léta nosili potrhaný a zašlý oblečení. Když tyhle 
konvoje se všema těma věcma přijeli, prvně si 
vybírali doktoři, výš postavení lidi a ti bohatší. A 
teprve potom, se zbytky rozdělili těm, co pracovali. 
Jméno napadlo mě, po dlouhým přemejšlení o týhle 
věci a určitě bych moh napsat alespoň dvě stránky o 
tom, proč zrovna tohle jméno se vybralo. Taky 
každej z kapely by ti o tom řekl něco jinýho. Ale 
hlavně je to o nasranosti, potlačování svobody, 
frustraci, bezpráví, zneužívání a dalších věcech.. ale 
máme tu další otázky na zodpovězení.J

Jak to vypadá s undergroundovou scénou u 
vás ve městě a v Rumunsku vůbec? Je potíž ve 
vašem vládním systému praktikovat DIY 
aktivity?
Řekl bych, že to nevypadá zas až tak špatně. Je to 
mnohem lepší než před 5-10 lety. Dokud to naše 
malý ghetto DIY spiklenců (J)bude tvrdě pracovat... 
Jak čas ubíhá, všechny druhy punkovejch kašparů 
odpadávají jak suchý švestky, odhalují svoje pravý 
tváře, znáš to-stará známá pohádka…Ale je tu pár 
lidí, kteří zůstali přesvědčený do teď a nezůstali jen 
u „i like punkmusic“ a dělají něco, co má smysl. 
Hodně oceňuju práci a snahu těch pár aktivních lidí 
v Bukurešti, Craiově, Iasi a Timisoaře. Sou to mí 
dobří kámoši a maj dobrý nápady. Taky ve městech 
jako Bacau, Sibiu, nebo Cluj sou/byly dobří lidi/akce. 
Možná můj jedinej problém je že neuznávám lidi, 
kteří jsou „aktivně“ schovaní pod tou značkou DIY. Je 
tu rozdílnost a myslím, že je důležitý o tom mluvit. 
Vidím okolo sebe na hodně místech ve východní 
evropě, kde se lidi hlásí k DIY kultuře, ale nejsou. 
Jsou tu kapely říkající: „bojujeme proti globalizaci!“, 
ale nic pro to nedělají. Ne jako kapela, ne jako 
jednotlivci, nic, jen jejich texty o tom mluví.. Tak proč 
to říkají? Jsou tak nahovno pro mainstreamovej rock 
a proto používají DIY kulturu, k tomu, aby nahrabaly 
prachy a slávu? Taky můžeš slyšet: „Jsme DIY 
antikapitalistická kapela, máme rádi Rancid, NOFX, 

 



Exploited a Ramones“ (který nahrávají na stejných 
hypermega firmách jako u nás třeba Karel Gott pozn. 
Mazi) …nemám nic proti těmhle kapelám (nebo třeba 
proti Madonně, Scooter, nebo Rodu StewardoviJ) ale 
myslím, že všichni lidi, kteří o sobě říkají, že jsou DIY 
a mají na svým novým albou čárkovej kód by měly jít 
do pekel horoucích! Ale zpátky ke scéně. Je tu pár 
kolektivů ve městech (jak sem říkal), dělajících 
fanziny, stránky, koncerty a občas nějaké akce ..ne 
moc, ale pár lidí stále bojuje.

Provozuješ distro „Gluga Neagra“, je 
v distribucích, zinech, pořádání koncertů a 
podobných věcí aktivních více lidí? 
Organizujete se v nějakém hnutí?
Dával sem se dohromady 5-8 let k tomu, abych 
udělal malý distro …a nakonec sem ho udělal, sice 
s hodně dluhama, ale stále se držím. „Gluga Neagra“ 
nyní už jako „Black Hood Society“ jsou poslední 
jména mejch distro dětiček a myslím, že od tý doby 
co používám to nový jméno sem udělal dobrý věci. 
Samozřejmě nejlepší z nich je vydání CD Pavilionul 
32. Mám v distru taky nějaký kazety, cd, 7‘‘EP, LP, 
nášivky, fanziny a brožury. Jsem šťastnej, že to můžu 
stále dělat a doufám, že do budoucnosti to budu 
moct dělat líp a vydat víc kapel a rozvinout prodej 
fanzinů/knížek. Protože kdykoliv jedu do světa a 
čekuju distra, je to všude stejný: 
cd+kazety+placky+nášivky …a žádný zasraný 
fanziny!!! Kde jsou! Dostal jsem se do DIY HC/punku 
přes dobrý fanziny …a kde jsou teď? Samozřejmě že 
občas najdu (jako u vás v ČecháchJ) perde zinů, ale 
žádný v angličtině..heheJ Myslím, že je dobrý dělat 
fanziny v domácím jazyku, prože je lepší šance, aby 
si to lidi přečetli…ale pořád DIY HC/punk je 
mezinárodní hnutí ..a proto bysme neměli nechat 
dělat anglický fanziny jenom angličany, amíky a 
kanaďany. Jestli chceme rozvíjet  mezinárodní DIY 
scénu, mohli bysme taky dělat nějaký fanziny 
anglicky (např. o švédech, čechách, rumunech,…) 
jako to dělá například „Abolishing the Borders from 
Bellow“ newsletter. A taky nemám rád webziny! Chci 
si číst zajímavý rozhovory/články/reporty, atd., 
v tramvaji, zahradě, nebo na hajzlíku… ne jenom 
nalepenej před počítačem…

A co současná vládní situace v Rumunsku? 
Vím, že v minulosti v Rumunsku řádil 
Chauchescu s komunistickou stranou. Můžeš 
srovnat minulost se současností?
Nevím co říct kemo… vstoupili jsme do Evropské Unie 
před pár měsícema, takže všecko je fcajku 
voe…heheJ Takže vláda je sestavená z koalice 
středopravicově založenejch stran a pruděj non-stop. 
A hodně z nich se svoji sílou dají srovnávat s režimem 
Chauchesca a berou si z něj příklad. Nemám rád 
srovnávání minulostí se současností, ale náš 
prezident to rád má. Takže je největší diktovač a jeho 
zahnilej „tajnej kabinet“ dělá všechno proto, aby 
udržely masy potichu a poslušný. Taky si myslím, že 
vykořisťování za režimu Chauchesca a tím, co 
následoval 5-10 let po „revoluci“ v roce 1989, uspalo 

ducha vzepření a touhy po svobodě  rumunskejch 
lidí..a teď ty lidi ztratili důvěru v politický strany, 
dívají se do prava a následujou ty, co jim zajistí 
pořádek a disciplinu a dají pracovní místa.

Teď zpátky k muzice. Vaše hudba je přímočará 
a úderná, stejně tak jako vaše texty. Můžeš 
vaši hudbu popsat? (pro ty, kdo vás ještě 
neslyšel)
No nevím. Myslím, že hudba, která je na našem cd se 
neshoduje s tím, co předvádíme na konciku. Na 
koncertě je naše hudba 2-3 krát rychlejší než na 
našem cd. Nemůžu říct, že jsme nějak zvlášť 
originální kapela a máme dost nepopsatelnej styl 
hudby.. Nejsem žádnej pokrytec, víš jak..J Je to 
hardcore/punk. K tomu sme přidaly (úmyslně, nebo 
ne) disbeatový kytary, šlehavě beatový bicí, ječáko/
řvaný vokály, nějaký oldschool hardcore chórusy… 
všechno mixlý rychlou hudbou…J Snad pár slov 
k vysvětlení: DIY, protest, hardcore, punk, rychlost, 
šílenost. Stále víc si myslím, že jsme část té zmatené 
generace roku 2000. Jsme generace co ztratila 
všecko a stále strašně milujeme všechny ty štýla: 
crust, old school HC, disbeat, punk, fastcore, 
anarchopunk, powerviolence, sludge, thrashcore, 
…ČAS JE RYCHLEJ! Máme tak málo času, tak proč ho 
ztrácet škatulkováním a vymejšlením novejch 
hudebních štýlů… Vem si co chceš a di do toho …hraj!

Je v kapele vyloženě někdo, kdo chodí 
s novejma nápadama? 
Bojím se, že trochu nerozumím otázce. Kittie, naše 
kytaristka vždycky vymejšlí melodie, příjde, hraje 
něco a potom doděláme bicí a zpěvy. Předtím sem 
prvně přišel s textama a rovnou vymyšlenou melodií 
v hlavě a pak sem to všem musel vysvětlovat, jak to 
chci. Ale teď vím, že Kittie ví, jak má ten správnej 
sound pro naši kapelu znít, takže to nechávám na ní 
a šetřím si energii pro skládání textů do jejích 
písniček…

Kdo skládá texty a co tím chce sdělit?
Všechny texty skládám já. Když sem začínal 
s kapelou, myslel sem na dvě věci. První: abych to 
dělal pro sebe, abych projevil sám sebe a aby kapela 
hrála, tak jak všichni chceme a texty byli radikální, 
jak chci. A ta druhá: dělám tuhle kapelu pro svoje 
kámoše a lidi, aby taky mohli slyšet naši hudbu a 
naše texty. Pro mě osobně, když ztratíme podporu 
10-20 lidí v celým Rumunsku, začnu přemýšlet, co se 
děje špatně. Po dlouhou dobu jsem říkal lidem, co 
mají kapely, aby dělali víc politický texty a…prostě 
jsem založil kapelu svoji a ty texty tam dal. Nikdo 
jinej ti neřekne to, co chceš ty sám, než TY SÁM! 
Dělám texty ve dvou kruzích: vztahující se 
k undergroundové scéně a k politicko/sociální 
tématice. Ty, co jsou o té scéně jsou důležité, lidi tím 
pochopí že neuznáváme status quo. Nejsme 
spokojeni s věcma, co se v ní zrovna dějou a 
nechceme být součástí „scény“, jestliže ji ovládá 
banda lhářskejch, podfukářskejch a falešnejch 
hajzlů. Ty co se vztahujou k politice jsou více 



důležité. Je to permanentní povzbuzování k aktivitě 
a snažíme se, aby to bylo vždy pozitivní cestou. 
Občas posloucháme depresivní kapely, ale nejsme 
jedna z nich! Svět je nahovno, vím to a ty to taky 
víš…a jestli si to oba uvědomíme a uvědomujeme, 
pak se teprve můžeme pustit do této „bitvy“. Některé 
texty se snažím psát o méně mluvených věcech jako 
lovení, migrace, homofobie, sexismus jen aby se o 
tom mohli ty lidi zamyslet. Ale to nejsou jediný 
problémy tohohle světa a jsi zvanej k připojení v boji, 
protože je tu spustu věcí, co se dají změnit. Nemůžu 
ti diktovat že „musíš dělat tuhle akci! Musíš bojovat“, 
možná máš na práci důležitější věci. Jen říkám: 
nebuď depresivní a apatickej a pokračuj ve víře a 
v boji! A jenom na okraj, ano, jsem anarchista a texty 
jsou psaný z pohledu anarchisty…ale neznamená, že 
tohle je jen muzika pro anarchisty. Texty 
zaznamenávají moje postřehy na různé věci a zbytek 
kapely může mít na určité věci jinej názor než já, ale 
když je napíšu a donesu jim je přečíst, podpoří mě.

Vím, že v září pojedete turné do Španělska. 
Můžete poradit kapelám k odhodlání udělat 
takovou věc? Je to hodně složity? Jak se o vás 
lidi na cestě starají? A stalo se vám někdy, že 
by vás někdo okradl?
Jo, ukradli mi moji nevinnost J! Na tour jedeme 
v září, 20 koncertů v Rakousku, Chorvatsku, 
Slovinsku, Itálii, Švýcarsku, Francii a Španělsku.. Je 
to naše čtvrtý turné, třetí po Evropě. Scéna se o dost 
rozrostla. Za posledních 5 let jsme pomohli hodně 
lidem s koncertama v Rumunsku a na východu 
Evropy a poznali sme hodně přátel. Myslím, že tohle 
je nejlepší cesta. Kámoši ti pomůžou v těch 
nejlepších a parádních okamžicích. Zasvěcení lidé 
mají zase další kámoše, kteří jim pomůžou udělat 
koncert v jejich zemi/regionu, šíří se to zprávama… 
Myslím, že je úžasně jednoduchý udělat turné, když 
si uvědomíš pravidlo: „jenom 10-20% z DIY kapel, co 
jedou turné neztratí prachy…a ty nejsi jedna z těch 
kapel!“ J Je to jednoduchý, jakože závazek k udělání 
dobrýho turné umírá na pódiu a umírá v dalším 
městě. Je jedno, kolik ztratíš peněz, ale snaž se šetřit 
a být organizovanej. Jedině tak ztratíš míň peněz. 
Když tohle lidi uvidí, ocení tvoji snahu. Při našem 
prvním euro turné sme měli hodně problémů s autem 
a bylo tam spousta hodnejch lidí, který nám pomohli 
s dopravou do dalších měst, kde sme hráli. Starali se 
o nás opravdu dobře, i když jsme je viděli poprvé 
v životě. A nepamatuju si, že by nás někdo okradl, 
nebo něco podobného. Možná sme párkrát 
zapomněli nějakej ten kabel, nebo mikrofon, protože 
sme byli tak unavený, že jsme je zapomněli sbalit.

Kolik jste toho vydaly? Vím, že máte CD 
„Camasa De Forta“. Plánujete do budoucnosti 
něco dalšího?
No, živák na toto turné je hotovej. Máme 16- 
songovej živák na kazetě nahranej v Movimientu, 
místečko ve Vídni v Rakousku. Plánujeme 
sedmipalcovej 4way split – Pavilionul32, AK 47 (z 
Chorvatska), Aktivna Propaganda (Slovinsko) a This 

Home Is Prepared (Makedonie).  A plánujeme 
nahrávání na podzim/zimu 2006 všech našich songů 
a vydat je. Doteď jsme hodně experimentovali. Lidi, 
co mají rádi naši kapelu z našeho cd naši 
doopravdickou hudbu nepoznají. J

Teď k jedný věci: K nám do Čech ze západu 
dorazila nová metoda neonacistů, že se 
převlíkají za apolitické skinheady, hiphopery, 
či hardcoristy a infiltrují se do part, kde 
vyzvídají všechny možné údaje, které pak 
využívají v přímém boji s „naši“ stranou. 
V Německu je například možné na nazi 
demonstraci zahlédnout lidi s dreadama, 
čírama, apod. Registrujete něco podobného u 
vás? Jak to máte s náckama v Rumunsku?
Uf! O tejhle věci povídám celý dny. Potom, co se to 
rozrostlo, beru v úvahu nacistické hnutí v Rumunsku 
jako nevýznamné srovnávat s jinejma zeměma ve 
východní evropě. Hlavní město Bukurešť je opravdu 
nahovno, protože v přeplňených místech  je větší 
tendence k tomu bejt stupidní…ale jinde, v jiných 
městech můžu říct, že mají docela žalostnou „scénu“. 
Tu je malý report: „Nuoa Dreapta“ je organizovaná 
skupina snažící se být jako NPD byla/je v Německu. 
Jediná nazi oi! kapela  v Rumunsku je  Brigada de 
Asalt z Bukureště. Black metalová scéna má pár 
pagan(etrémní křesťanství – pozn. Mazi)/nazi 
organizací a 1-2 kapely, vypadá to víc módně pro 
metalový hlavy než Nuova Dreapta (ND). ND má 
odkazy na fotbalový hools, speciálně pro extrémní 
fanoušky Bukureště jako je Dinamo, nebo Steaua. 
"Miscarea Legionara" je stará organizace založená 
před druhou světovou válkou v Rumunsku a pořád 
existuje. ND si myslí, že jsou jejich pokračovatelé. 
Lepší info seženeš od aktivních antifa lidí. Nedávno 
začli víc a víc působit SHARP skins(skinheads proti 
rasovým předsudkům-pozn. Mazi)..Někteří z nich 
jsou bývalí členové naziskinského hnutí, co si 
uvědomili, že něco dělaj špatně. Bohužel nemám 
šanci je vidět, či mluvit s někým z těchto lidí a tak ani 
nemůžu říct, zda se jedná o infiltraci, nebo jen o 
módu, nebo duch working class znovu zářící z hlubin 
smrti. Myslím, že hodně lidí s čírama, nebo 
„alternativníma“ hadrama v Rumunsku  mají 
sexistický, rasisitický, antisemitistický, nebo 
nacionalistický názory..a k infiltraci.. v Rumunsku 
zrovna teď není co by mohli infiltrovat J. Ale vážně, 
je tu pár aktivních internetových nácků, co pořád 
infiltrují a všechno kurví. Mají dvě stránky podobné s 
„indymedia“ stránkami, nazývající se Altermedia a  
Novopress a snaží se dělat problémy lidem 
z rumunské indymedia a infiltrovat různé NGO 
aktivity v Rumunsku. Jedna nepříjemná věc je, že 
Zapatistická stránka (www.ezln.ro) je provozovaná 
rumunskejma náckama… pěkná zvláštost co? Pár let 
zpátky se v Timisoaře, mým městu, děly nějaký 
potyčky mezi punkáčema a náckama..ale teď je 
ticho…že by ticho před bouří?

Míváš někdy pocit, že všechno, co pro lidi 
děláte, nemá žádnej smysl?

 



Hodně krát. Ale to, že pociťuju, že jsou tu někde lidi, 
pro který to ten smysl má dělat, mě žene dopředu a 
činí mě tvrdším. A snažím se neztrácet čas nad 
přemejšlením nad tím, proč se ostatní lidi nezajímají 
o moji aktivitu.

Jak můžeš popsat mentalitu lidí v Rumunsku?
NAHOVNO!!!

Jak se díváš na problém Izraelsko-Libanonské 
války? Další nechutná hra podporovaná 
americkou vládou...Je známo, že americká 
armáda má Izrael jako svoji výrobnu a 
překladiště atomových zbraní...
Ano, tohle je téma, o kterým se snažím nemluvit. 
Protože jako anarchista si nemyslím, že islámští 
fundamentalisti jsou lepší než židovští 
fundamentalisti, nebo američani. Všichni mají až moc 
rádi zbraně, bohy a války. Jenom cítím s těma 
nevinejma lidma, který stojí uprostřed týhle sračky a 
solidarita s nima je jenom v mejch myšlenkách a 
srdci. "Normální" lidi, (nazývejme je pracující třída, 
jestli chcete) se musí spojit dohromady a najít tam 
řešeni, protože oni jsou ti, co umírají, ne političtí lídři.

Jste zastánci militantního, či pacifistického 
boje v tomhle systému?
V tomhle máme rozdílný názory v kapele...někdo z 
nás je pacifista, někdo militant...u mě záleží na 
situaci. Ale akce, které neubližují lidem, jsou ty 
pacifistické...a to co mě bolí, je sebeobrana. V našem 
světě je dobré užívat obojí druhy akce. Na světě je 
spousty rozdílných lidí v radikálních hnutích...je tu 
spousty pokojů pro různé pojetí myšlenek. Mám 
radši, když jsou 2 skupiny lidí dohromady-jedna 
dělající militantní akce a druhá dělající akce 
pacifistické, než když je jedna velká skupina 
nedělající nic a mluvící o tom, jak na hovno sou 
pacifisti, nebo jak nahovno sou militanti. Jsme 
zastánci toho, aby se všem lidem na světě 
implantovali železný páteře...tak by se přestaly 
ohýbat, prosit o slitování a přežití..a stály by rovně a 
bojovali...:) 

Teď z jiného soudku: Jaké máte záliby? 
Bridge, nebo badminton?
Jasně že badminton...je to víc hardcorovější! A 
bridge sem se nikdy nenaučil.. hehe

Došli mi nápady,  proto nechám místo pro 
cokoli, co bys chtěl říct...
Chci říct, že Česká scéná je úžasná a naše koncerty 
v dubnu u vás byly parádní...a ten, co sme hráli u vás 
v Jihlavě, byl jeden z našich nejlepších 5 koncertů, co 
jsme kdy hrály. Klidně bych tu hrál znovu. Doufám, 
že moje odpovědi nebyly moc nudný. Jestli chceš 
více info o některých věcech, co sem nakousl, nebo 
máš nějaký otázky, či problém zkontaktuj mě na: 
pavilionul32@yahoo.com, nebo na: Tavi Avram, str 
Trandafirilor nr 17, 1837 Gataia Timis, Romania. 
Naše stránky jsou: www.pavilionul32.tk.

Ještě jednou díky za zodpovězení otázek 
našeho malýho fanzinu a přeju hodně štěstí v 
odolávání, jak je to jen možný a jestli to je 
možný, napiš nějaký užitečný kontakty 
rumunský undergroundový scény...světová 
DIY scéna bez hranic!  Zůstaň pozitivní a dělej 
vše pro punkovou hrozbu! 8D
Hmmm. Tu je nějaký zbóžo, co mě zrovna napadlo.

Miscarea Punk 
http://www.miscareapunk.3x.ro 
Radio Baricada http://radiobarrikada.uv.ro
Fightback http://www.fight-back.tk 
Punkromania 
http://www.punk.romania.go.ro 
Indymedia Romania 
http://romania.indymedia.org

 



 



EFEKTIVNÍ AKTIVITA

Budu mluvit o DIY kultuře. Opět. Ale hned 
za začátku říkám, že nejsem žádnej moralista. Nechci 
tady kázat o tom co je pro tuto scénu dobré a co ne. 
To přenechám jinejm chytráčkům, kteří si v tom 
libují. Toto je jen můj pohled. Jeden z mnoha.

 Chtěl jsem si jen vzít a trochu rozpitvat 
to, co mi v DIY scéně, tak jak ji znám teď a tady, 
chybí. Všichni máme asi svoje představy, o ideálně 
fungující společnosti a o vztazích mezi lidmi. Svoje 
utopický fantazie. I když víme že jich asi nikdy lze 
dosáhnout, snažíme se ji budovat alespoň mezi námi. 
V naší subkultuře. Nejenom v umění, není to jen 
hudba co tvoří subkulturu. Jsme to mi všichni, naše 
chování, spolupráce, vztahy mezi námi, to jak se 
podílíme na fungování naší kultury. Organizace 
koncertů, demonstrací a jiných akcí. Prostě celkově 
aktivita. A to je ono. Já osobně si nemyslím, že by ji 
bylo málo (i když je pravda že ji niky není dost), ale 
myslím že není užívána efektivně. Chybí spolupráce 
tam, kde je aktivity dost. Neochota být aktivní chybí 
tam, kde je aktivita potřeba. Například je-li potřeba 
udělat něco co zrovna není populární, nebo je k tomu 
potřeba vynaložit až moc sil. A potom zas nastávají 
extrémní případy (dost často), kdy dělá jeden člověk 
mnoho věcí, je tím absolutně vyčerpaný, a potom to 
taky podle toho vypadá. Konkrétní příklady vidíte 
kolem. 

To je to co chci říct. Není problém 
vyvíjet aktivitu, ale musíme jí vyvíjet tak, aby 
měla smysl. Musíme vyvíjet efektivní aktivitu, 
založenou na spolupráci a organizaci, která nám 
občas dost chybí. Když to trochu přeženu, dnes chce 
mít například každý svůj zin. Je s tím spousta práce, 
ale pořád je to zvládnutelné. Sbírat příspěvky od 
svých kamarádů, který vám toho moc naslibují, a pak 
vám nic nedají, protože už třeba dali svůj materiál 
jinam. Není se čemu divit, když v jednom městě 
vychází víc zinů. Kdyby byl jeden o jedné věci a druhý 
o druhé, proč ne. Ale všechny se soustřeďují na 
stejné téma. Podobně to platí s organizováním 
koncertů. Pak se lidé diví že sou dva super koncerty 
v jeden večer. Organizátoři, ačkoliv se třeba většinou 
osobně znají, nejsou schopni se domluvit. I když vím, 
že to někdy není jednoduché.  

Složitější je to když se třeba někdo 
rozhodne dělat nějakou distribuci, nebo podobně. 

Všechno to sežere spoustu času a peněz. Já prostě 
nechápu, jak to, že jeden člověk může zvládnout 
dělat koncerty, mít distro, dělat zin, a já nevím co 
ještě. A ostatní, co nedělají nic, mu ani nechtějí dát 
vstupný když pořádá akci a musí z něčeho zaplatit 
kapely. 

Také je tu spoustu věcí které u nás chybí. 
Nejsme schopni je ani rozjet, přitom by stačilo málo. 
Zvednou se ze židle, sejít se, domluvit se… Problém 
je jenom v naší lenosti. Ať má každý představy o DIY 
etice jakékoliv, v jednom mi zapravdu asi dá každý. 
Proto, aby mohlo DIY prostředí, které si snažíme 
vytvořit v naší subkultuře fungovat, musíme se 
aktivně podílet všichni. 

Chci se odtrhnout od společnosti kterou 
nesnášim. Minimálně ji podporovat. Všechno si dělat 
sám, mít na své prostředí minimální dopad. 
Bojkotovat společnosti které devastují  svět a lidi. 
Utvořit si vlastní společnost která je na té většinové 
nezávislá. A to nejen v muzice a umění. Celkově. A 
nemusí to být nic těžkýho, když každý začne u sebe, 
zhodnotí své možnosti a zachová se podle nich. 
Někdo umí něco, co jiný ne. Někdo má přístup 
k něčemu, co jiný nemá. Každý by měl podle mě 
zasáhnout podle svých možností. Aktivně se zapojit. 
Tvořit a nejenom konzumovat. Potom můžeme 
dokázat vskutku velké věci. O tom jsem přesvědčen. 
Ale už začínám zacházet do otřepaných frázích které 
znáte, takže končim. 

    Cejn

È l o v ì k  a  v ý b ì h
Člověk, výběh, svoboda a obecně. A nejen 

to, dokonce člověk ve výběhu už narozený. Tato 
představa je docela absurdní až úsměvná nezdá se 
vám? Pro lepší představu teda zatím budem mluvit o 
zvířeti ve výběhu. Na co takové zvíře narozené ve 
výběhu asi myslí a jak žije? Je zcela jasné že o svém 
životním údělu ani neví. Proto se nějak moc otázkou 
svobody nezabývá. Zdánlivě by to tedy mohlo 
vypadat že je spokojené. Bohužel ale z tohoto nás 
vyvádějí jisté nepříjemné okolnosti. Třeba že dochází 
k obrácenému vývoji, teda degeneraci, 
pravděpodobně na konci tohoto vývoje čeká smrt. 
Asi každý už jste četl nějaký vegetariánský leták o 
podmínkách životních ve velkochovu. Z toho je jasné 
že cesta degenerace už skončila, jak jinak než smrtí. 
No, tak jak se zdá tak zvíře, i to v zajetí už spoustu 
generací chované, k tomu účelu není určené a nikdy 
se mu nemůže přizpůsobit. Faktem tedy zůstává že 
zvířata do výběhu nepatří.

Teď, když už máme nějakou představu o 
životě ve výběhu a příjemnostech s ním spojených, 
tak si zkusíme do výběhu dosadit člověka. Co takový 
člověk ve výběhu dělá a jak žije? Protože neví o tom 
že by ve výběhu byl tak se asi nezabývá otázkou 
svobody. Není to zrovna pěkné pomyšlení že mi 
všichni jsme zavřeni ve výběhu. Doslova toto zjištění 
zní absurdně. Jestli tomu ale nevěříte, zkuste 

 



oznámit zvířeti odchovaném v zajetí o jeho 
nesmyslném údělu života bez svobody. Jestli bude 
ochotné namáhat se vám odpověd tak jistě řekne: 
„To je absurdní!“. Náš problém se tedy stává docela 
skutečným. Možná by jsme se měli zamyslet co ten 
náš výběh vlastně je. Na první pohled je jasné že 
nejsme omezeni nějakým plotem nebo podobně. Na 
zemi ještě jsou místa kde lidé nejsou a ani nemají 
v plánu se tam stěhovat. Tam by jsme svobodu sice 
nalezli ale mi to přesto neuděláme. Kde tedy bude 
problém? Že by člověk skutečně nebyl tvor vhodný 
pro svobodu?Každý kdo se podívá na naší 
degeneraci, hned zjistí že výběh není to co lidské tělo 
vyžaduje. Teď teda víme že člověk je ve výběhu a 
docela nutně se z něj musí dostat než se sám zničí, 
to by se nám přeci nelíbilo. A znovu se mám vrací 
problém že ani nevíme co je to za výběh ten jenž nás 
tak hrozně omezuje.

Asi nastal čas zaobírat se otázkou, co by 
mělo udělat zvíře, aby si uvědomilo, že je v zajetí? 
Samozřejmě jediné co mu může pomoci k uvědomění 
je podívat se na vše tak nějak z nadhledu. Tak 
podívejme se na naší existenci z nadhledu. Naše 
existence je umístěna kdesi v nekonečnu. A toto 
nekonečno je náš nadhled. Při pohledu do nekonečna 
zjistíme že zabírá celý vesmír. Nekonečně velký 
vesmír obsahující nekonečno hvězd, nekonečno 
planet a nekonečno dalších věcí jejichž význam nám 
naprosto nekonečně uniká. Zkuste pohlédnou nad 
sebe na to nekonečno v kterém vznikají a zanikají 
civilizace v pravidelných intervalech. Kolik civilizací 
může ve vesmíru být? Samozřejmě že nekonečno, 
cokoliv si představíte tak ve vesmíru musí existovat 
protože nekonečno obsahuje naprosto vše, jak už je 
zvykem tak zase v nekonečném množství. V tomto 
teda mi jsme umístěny a z tohoto pohledu ovšem 
naprosto ztrácí smysl nesmysly jako je práce, škola a 
vůbec vše co nám přijde normální. Je politování 
hodné že pouze tento pohled je dostatečně objektivní 
pro řešení našeho problému.
 Náš život v zajetí se skládá tedy jen 
z jakýchsi pocitů a snů, samozřejmě zase jen totálně 
nesmyslných a netýkajících se skutečné reality, 
naprosto odbíhajících od smyslu skutečného života 
v nekonečnu. Co tedy dělat když nic nemá smysl? 
Odpověď najdeme zase u zvířat. Co dělá zvíře na 
svobodě? Samozřejmě jen to chce. Neztrácí čas ničím 
jako škola a práce, prostě žije. Jiné řešení těžko 
nalezneme, toto řešení totiž odpovídá člověku jako 
živočišnému druhu. Škoda jen že o výsadu svobody 
už jsme přišli. Ale zatím se alespoň můžeme dobře 
bavit pohledem na lidi kteří si naprosto mylně myslí 
že svobodu mají. Úsměvné, skutečně. 

Matouš C
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Poslední dobou se mi zdá, ze veškeré akce (ať už se 
jedná o koncerty, přednášky,blokády apod.) 
organizuje nebo se na nich podílí jen minimální počet 

lidí – a samozřejmě pořád ti stejní/stejné. Myslím, že 
Jihlava není zas tak malé město, scéna je tu velmi 
rozmanitá,navíc jsou k dispozici ideální prostory- 
Vrak, Edgar – přesto se k aktivní práci se nikdo moc 
nemá (k účasti naopak ano).
Samozřejmě máme všichni/všechny ještě spoustu 
jiných starostí, školu, práci, starosti s bydlením  a 
uživením sám sebe/sama sebe, ale tyhle starosti mají 
i ti/ty, kteří akce pro nás pořádají. Samozřejmě je 
velmi pohodlné být konzumentem/konzumentkou 
čehokoliv, výrobků z Hypernovy, značkového 
oblečení i punkové kultury…člověk nemusí nic dělat, 
zaplatí nějaké peníze a jen se hezky veze.
A samozřejmě ne všichni/všechny si natolik věří, aby 
se sami do něčeho pustili/pustily…ale každý začátek 
je těžký a každá i nepovedená akce má svůj smysl, 
kolikrát by možná stačilo nabídnout pomoc lidem, 
kteří už v tom „umí chodit“.
Měli/měly bychom se nad tím zamyslet, protože 
právě aktivní účastí se punková nebo chcete-li 
alternativní kultura liší od té konzumní, která na nás 
utočí z rádií, televize, kin, novin i časopisů… Taky by 
se nám mohlo stát, že pánové a dámy na kterých to 
všechno leží, jednoho dne vyhoří,nebudou už mít sílu 
a možná ani chuť dělat všechno sami/samy a nebude 
se dít nic.
A to by byla škoda…
                                           Káča

Ps: Ne že bych já sama byla nějak moc aktivní ..takže 
je to vlastně i taková sebekritika.

Jdu ven a vidím, že 
se skoro všichni 
nuděj. Čím dál víc 
mladejch chlastá a 
hulí jen protože se 
nuděj. Je to 
hrozný, nemám nic 
proti tomu, když se 
někdo vožere na 
zábavě (dělám to 
taky), ale zneužívat 
chlastu jen z nudy 

je příšerný. Až skončej na protialkoholním, tak budou 
vzpomínat, ale už bude pozdě. A chlastu už se 
nedotknou. Nechci někomu kecat do způsobu života, 
ale řekněte sami, jestli je normální potkávat na 
ulicích 13ti letý spratky, který by měli ještě sedět u 
maminky. Jestli to čte někdo, kdo mě zná, tak si asi 
řekne, že ten Číča je magor, ten se vožral poprvý v 
5. třídě. Ale já narozdíl neskončil skoro každej den v 
nonstopu, nebo u střízlivění na záchytce a doufám, 
že ani neskončím. Taky sem se v 13ti letech občas 
spil, ale bylo to velmi zřídka a u maminky sem se 
schovat nemohl, protože v mých 6ti letech od nás 
moje "milovaná" maminka odešla. Ale to odbíhám. 
Prostě se mi nelíbí, že spousta lidí pije jen proto, že 
se nudí. Nenuďte se a zkuste udělat něco, třeba psát 
názory a tak...

 



Nedávno oslavila Němá barikáda šest let své 
existence a vydala nové CD "Zmrazeni v 
čase". Výborná příležitost udělat rozhovor. Na 
otázky se ptal Cejny a odpovídal zpěvák a 
kytarista Luďek. Rozhovor probíhal přes ICQ.

Tak představ svoji kapelu, zkus nějak ze 
svýho úhlu pohledu, spíš než nějak formálně.

No tak Němá Barikáda: pro mě osobně to je teď 
v tuhle chvíli šest let života, pařeb, kaleb a 
vynikajících koncertů. Díky kapele jsem se dostal 
do míst, nebo měst, kam bych sám asi těžko 
vyrazil, zažili jsme hromadu skvělejch i horších 
věcí, dalo mi to jinej pohled trošku na život, na to 
jak se naučit vycházet s lidma... V tuhle chvíli 
kapela funguje v tříčlenným složení - tzn. Já - 
Luděk, kytara a řevy, Milda / bicí a Aleš / basa.. 
od začátku fungování (2000) jsme 
vyměnili dva kytaristy - jeden 
byl odejit v červnu 
2003 a druhý odešel 
ze zdravotních 
důvodů v srpnu 
2005, no a v 
prosinci 2005 nás 
opustil z osobních 
důvodů i druhej 
zpěvák. 
No a co se týče 
toho co kapela 
produkuje za 
hluk - dřív 
jsme se snažili 
/ říkali si crust 
core :-D 
dneska je to 
směska 
různejch stylů 
který 
posloucháme, 
ale tahle muzika 
z nás plynule 
leze, není to žádná 
křeč a je to naše forma sdělení, naše přispění do 
hardcore sub / kontrakultury.

Jak si sám řekl, ve vaší hudbě je cítit víc 
různých vlivů. Jsou nějaké kapely ke kterým 
by ses přesto přirovnal? Nebo nějaké vzory ke 
kterým se vědomě či nevědomě vaši hudbou 
přibližujete?

Ufff todle je složitější.. myslím že přirovnat se to k 
ničemu nedá - myslím tím k žádný konkrétní 
kapele... Obecně můžu říct že ty vlivy působí asi 
tak že mě nejvíc ovlivňuje švédskej crust 
(Skitsystem, Disfear, Victims, Uncurbed apod. 
spolky), Portland (Tragedy, Resist, Blood Spit 
nights, Dog Soldier...) disbeat a hromada další 
muziky k tomu, basák poslouchá hlavně gore / 

grind, ale sem tam ska a nějakej rokec no a 
bubeník je stará metla.. Když to pak všechno 
smícháš dokupy a prokombinuješ to s našima 
instrumentálníma schopnostma, vyjde Ti Němá 
Barikáda. 

Máte venku CD/MC "Revoluce bez emocí" a 
split 7"s Red insect plus teď vychází CD 
"Zmrazeni v čase". Jak hodnotíš vaše vydané 
věci? Je znát nějaká změna či posun na 
novém CD?

Určitě je...a myslím že dost.. ta první kazeta byla 
vlastně taková splácanina všech věcí, který jsme 
za ty dva roky udělali, takže je to tam dost znát, 
což ale neznamená, že bychom si za tím nestáli, 
ale věci jako třeba Nigerijský vrah nebo Systém, 
už dneska nehrajeme.. Splitko s Red Insect už 
obsahovalo nový vály, už jsme 
věděli, jak dělat písničky, 

bylo to víc o 
pohodě, taky jsme 
se razantně 
vyhráli a sehráli, 
no a poslední věc 
je myslím největší 
pohoda. Je to i 
tím že jsme 
nelezli do studia 
nic uspěchat a 
těch 13 věcí 
vznikalo v 
průběhu 
vlastně 
dvou let. 
Když jsme 
šli do 
studia, měli 
jsme jasnou 
představu jak 
to chceme, co 
tam bude (no 

jasně, některý 
věci přišly až ve 

studiu), a taky jsme to neměli nahraný za dva 
víkendy, takže jsme si dali fakt záležet a jsme s 
tím maximálně spokojený. Ale stojíme si za 
každou nahrávkou..
Chystáte se vydat vaší novou nahrávku i jako 
vinyl ?

Já bych moc rád kdyby vyšla i jako vinyl, bohužel 
zatím to je nereálný.. ale pokud by se toho někdo 
ujal, bylo by to super. Zatím na to ale plány nejsou.

Myslíš že jsou vinyly důležitou součástí hard 
core a crust scény? Jaký k nim máš vztah?

Určitě si myslím že jsou co se týče zvukovýho 
nosiče s touhle scénou jednoznačně 
neoddělitelně spjaty. Já k nim mám vztah velice 



kladnej. Moje první desky sem si koupil, ještě 
když jsem doma neměl gramofon, prostě mají svý 
obrovský kouzlo - aspoň pro mě, takže i když 
někdy třeba nějakou nahrávku seženu na kazetě 
nebo CDčku a pak mám možnost koupit i vinyl, 
jdu do toho - pokud jsou teda peníze.

Poslední dobou se mi totiž zdá, že s 
možnostmi který nabízí internet si všichni 
seženou co chtějí, vypálí na CD a pošlou 
jednoduše dál. Nemyslíš že tímhle klesá zájem 
o věci jako vinily, kazety, tištěný ziny a 
podobné které jsou s touhle scénou spjaty? 
Jaký má podle tebe internet vliv na tuto 
scénu? Myslíš že ji nějakým způsobem 
změnil?

Tohle je super otázka. Jeden čas jsem tohle 
docela řešil, co se týče muziky. Nemám moc 
peněz na kupování desek a kazet, proto si 
hromadu muziky třeba stáhnu právě z internetu. 
Ale pokud je to moje srdcovka, stejě si prostě 
časem tu originální nahrávku koupím i když vím 
jak to zní. Nedávno mi psal týpek z Jakarty 
(Indonésie), že prostě u nich je skoro nemožný 
objednat si CD / vinyl z Evropy kvůli cenám 
poštovnýho, a že to tam prostě řeší víceméně 
právě tím internetovým způsobem. Já si myslím  
že v tom není až tak moc velký problém - pokud 
tu nahrávku chci, stejně si ji koupím, a pokud se 
díky internetu ta nahrávka dostane do míst nebo 
k lidem, kteří by na její koupi třeba neměli peníze, 
pak je to ok. Třeba ziny, to je věc trochu jiná. Já 
vlastně dělám Komunikaci - vychází jako 
papírovej zin, ale na výrobu jsou potřeba prachy, 
hromada času a to já teď momentálně nemám, 
takže je pro mě jednodušší udělat jednou za čas 
rozhovor a nebo sesmolit průběžně nějaký 
recenze a prskat to na web, než se dva měsíce 
intenzivně "babrat" s tvorbou papírovýho zinu. I 
když jakmile budou prachy, další číslo 
stoprocentně bude. Problém internetu je mě 
podle pouze v tom, že odcizuje lidi - ne tu kulturu 
jako takovou, ale obyčejnej lidskej kontakt - sice 
se se spoustou lidí seznámíš, ale na druhou 
stranu kde sou ty časy, když nebyly mejly, ICQ, 
chaty a pod, a jezdil jsi třeba na koncerty i kvůli 
tomu, pokecat tam s lidma který jsi dlouho neviděl 
apod. (hergot kolik kapel mi takhle uteklo kvůli 
klábosení se známejma). Dneska všechno vyřeší 
jeden - dva mejly a je to - ta komunikace se pak 
omezuje jen na víceméně prostý sdělení a nějaký 
emoce a ta poetika lidskýho kontaktu jde 
stranou.. 

Teď bych se ještě vrátil k muzice, tedy spíš k 
textům, co všechno se v nich snažíte vyjádřit? 
Kdo je píše?

Texty - až vlastně asi na 5 vyjímek, který psal 
Válec, jsou mým "dílem". Vyjadřujeme v nich to 

co nás sere - vím že je to trochu klišé ale prostě 
je to tak. Spíš ty texty jsou zaměřený na člověka, 
ne nadávat na policii, na armádu, na nácky apod 
- i když to tam samozřejmě taky je, ale ty texty 
jsou mířený hodně na to aby si lidi uvědomili, že 
jsou tady sami za sebe, že to jsou samostatný, 
myslící bytosti s vlastním rozumem a vlastním 
právem na rozhodování. Nejsou to spasitelský 
texty který nabízej univerzální a super řešení, ale 
spíš chci aby se lidi zamysleli nad tím proč 
některý věci jsou tak jak sou, a co se na tom dá 
změnit.

Trochu odbočíme a to směrem k politice. Blíží 
se volby. Jak je to s tebou ? Je podle tebe 
dobré volby bojkotovat nebo ne? Jestli volíš, 
můžeš říct i koho a proč.

No nevolím. Snažím se orientovat se nějak v 
politice, koukal jsem se - spíš pro formu - do 
programů politických stran a dneska prostě není 
co a koho volit, takže tenhle problém jde mimo 
mě. Jediné volby, které můžou mít smysl - ale 
zase bacha, pocházím z malýho města - jsou 
volby do zastupitelstva, kde volíš konkrétního 
člověka a ne stranu, což na malým městě je 
celkem v pohodě. Když jsem se o tomhle bavil s 
hromadou známých, všichni mi de fakto řekli - ne 
já nejdu volit tuhle a tuhle stranu, protože jí věřím 
a má takovej a makovej program, ale já je jdu 
volit, protože jsem si vybral/a menší zlo, a aby se 
nedostali k moci komunisti - což přesně vystihuje 
většinovej názor a mentalitu lidí u nás. Má to pak 
nějakej smysl? Nemá. Ty volby za prvý o ničem 
nevypovídají a za druhý lidi který tam jsou a 
střídají se tam u koryt? Z těch je mi do jednoho na 
blití. Volby bojkotuju.

Jste jinak nějak aktivní v nějakých hnutích 
nebo organizacích?

V hnutí ani v žádné organizaci nikdo z nás není. 
Bývalý zpěvák byl aktivní v ČSAF. Nemáme 
problém hrát na smysluplných benefitech pro 
různé skupiny, já osobně sympatizuju s ČSAF, 
Antifa, Food not bombs aj. skupinami. Členem 
nejsem jednak z nedostatku času a jedna možná 
i z vlastní pohodlnosti.

Každému kdo slyší váš název určit bleskne 
hlavou kniha od Drdy. Co na ni říkáš? Proč 
jste zvolili zrovna tento název?

Super knížka. Ten název padl kdysi dávno, 
vlastně se nám zalíbil, a už si ani dneska přesně 
nepamatuju proč zrovna tenhle, myslím že v 
merku sem měl ještě dva - Brigáda Bezmocné 
Mládeže a Plicní pneumotorax :-D ale Němá 
Barikáda se nám všem líbí a ani jsme nikdy 
nepřemýšleli o změně názvu.. No a abych se teda 



přiznal, knížku sem četl, ale na zfilmovanou 
Barikádu se teprve chystám...

Ty jsi se výše zmínil o tvém zinu Komunikace, 
nechceš nám k němu něco říct? Mají ostatní 
členové kapely nějaké podobné aktivity?

Jasně.. Komunikace vznikla někdy v roce 1999 
jako taková aktivita, protože jsem strašně chtěl 
dělat nějakej zin, ale sám jsem neměl odvahu, tak 
jsem oslovil spolužáka ze základky a kamaráda 
Robina (ex-Noisy Parasit distro, Vegan Idea) a 
začali jsme vytvářet zin, kterej měl být o kapelách, 
názorech a komunikaci. Bylo to i hodně proto, že 
jsme se sami chtěli nějak podílet na hardcore, 
něco dělat po svým a ne jen pasivně sjíždět 
muziku a chodit na koncerty. Robin mě zhruba 
před třema rokama "opustil", což na našem 
přátelství nic nezměnilo, já se přestěhoval do 
Prahy a tím vlastně se zin odmlčel. Poslední 
dvojčíslo 7/8 vyšlo právě před dvěma lety (skoro 
na den přesně) a další chystám pomalu ale jistě, 
rád bych přes léto něco nasbíral (hlavně finance) 
a vydal další plátek. Co se týče aktivit ostatních 

členů - Válec svýho času vydával fanzin East 
side, oba jsme byli členy East side crew - dělali 
jsme koncerty a přednášky v okolí, prezentaci 
východočeskejch hc kapel, a jinak basák hrál 
kromě barikády souběžně ještě s Abruptly 
Dissection - gore grind z Vysokého Mýta, a 
bubeník se stará o dvě děti, takže jim na nějaký 
další aktivity moc času nezbývá. 
 
Vzhledem k tomu že už mě nic nenapadá, chci 
ti poděkovat že sis na mě našel čas a závěr 
rozhovoru je Tvůj. Takže jestli chceš cokoliv 
říct či vzkázat tak do toho.

Každopádně já Tobě děkuju za prostor a otázky 
:-) byla to příjemně strávená dvouhodinovka, tak 
doufám že se někde potkáme na nějakým 
koncíku. No a Vám co si to přečtete - přemýšlejte, 
vzdělávejte se a dělejte si vlastní názor. Svět není 
jen černej a bílej.
Kontakt:  http://nemabarikada.czechcore.cz
 komunikace@seznam.cz

 



Snad nikdo si nemohl nevšimnou 
obrovské hysterie, která vypukla spolu 
se čtyřtýdenním fotbalovým mistrovstvím 
světa v Německu. Davy fanoušků 
doslova z celého světa, přeplněné 
stadiony zářící v národních barvách 
jednotlivých týmů. Určitě sledování 
fotbalu muže být opravdu 
kvalitním druhem zábavy, ale...
Fotbal, který zdegeneroval 
z lidové zábavy pro obyčejné lidi 
na obrovský byznys pouze 
pro vyvolené – jen pro 
představu 31 % všech lístků 
na šampionát 
v Německu bylo 
zablokováno pro 
sponzory FIFA, 19 % 
pro vlivné a bohaté 
(buržoazie) a 
konečně 12 % 
tvoří přepychové 
lóže, balkóny a sky 
boxy s gigantickými 
cenami vstupenek, 
zbytek je možno 
zablokovat přes 
webové stránky FIFA 
ovšem pouze 
s kreditní kartou 
MasterCard, ostatní mají 
bohužel smůlu, do 
klasických pokladen se 
tak dostane jen zlomek 
lístků, které ovšem 
většinou ihned skoupí 
překupníci u nichž se cena 
jedné vstupenky na 
fotbalový zápas většinou 
pohybuje kolem 400 eur a 
u zápasů stále více 
blížících se k finále i 2000 
eur. Sledování 
prestižních zápasů se totiž stává 
žádaným luxusem v současnosti velice 
oblíbený právě ve „vyšších“ vrstvách 
společnosti.
Pro mne má úspěch či neúspěch 
„našich“ reprezentantů už v jakémkoli 
jiném sportu asi stejný význam jako to 

jestli tentokrát prodáme 148 či 152 
výtisků tohoto funzinu.
Ve fotbalu se točí velké peníze a peníze 
jsou moc. V tomto případě tvoří 
společenské hodnoty, které však 
nepřinášející žádný skutečný prospěch. 
K čemu je nám např. nadýmání se 
pýchou z fotbalového vítězství? No, 
možná třeba problematicky uklidňuje 
národní malodušnost, ale skutečně ji 
neléčí. Mělo by se ji léčit jiným 

způsobem. Například tím, že 
skutečný fanda fotbalu bude 
hrát fotbal sám. Ovšem hrát 

zadarmo fotbal u nás 
nikoho příliš nebaví. Již 
od dětství je nám uměle 
vkládána do hlav 
jakási národní identita, 
láska k vlasti či hrdost 
na svoji národnost. 
Ve školách na nás 
z výšky civí velký 
bratr, trojbarevný 
hadr je označen za  
svatou relikvii spolu s 
jakousi písní 
s textem připomínající 
mi kdeže je ten můj 

jediný a pravý domov a 
z toho následně vyplývá 
ten jediný a pravý tým, 
který si zaslouží naši 
pozornost, místo toho aby ji 
dostal ten nejlepší– to vše 
určuje pouze pár 
bezvýznamných čar na 
mapě, které však většinou 
tvoří obrovské hranice a 
bariéry mezi lidmi, které 
ono samotné zápolení 
mezi jednotlivými národy 
jen zvyšuje. Budeme-li 

tedy souhlasit, že když kope „nároďák“, 
necítíme všichni, že se zároveň 
zástupně hraje o čest nás všech? Jinou 
čest asi nemáme. Ano, stačí mít silnou 
vůli (egoizmus) po vítězství, silnější než 
soupeř. Někdy ani to nemusí stačit k 
výhře, ale peníze to zařídí.  »Bambi«

 



Takže konečně se podnikl už slibovaný a 
konzumenty očekávaný rozhovor 
s masakriální kapelou s finským ocasem, 
jménem Degenerace. Nakonec mi poslal 
odpovědi pouze zpěvák Peťa, což ale vůbec 
nevadí, protože odpovědi sou zajímavý a je 
to fajnovej člověk, kterej toho má určitě 
hodně co říct. Řada lidí už tuhle pořádně 
zprasenou kapelku zná a kdejakej finskej 
pankáč by mohl závidět…Při návštěvě 
jejich posledního koncertu sem viděl svoje 
ušní bubínky sbalený s kuframa před 
vstupem u auta…Tím chci říct, že kdo ste je 
ještě neslyšel, tak si koukejte pohnout, než 
je zpacifikuje nějakej masivní major 
label..hehe PS: otázky sem musel trochu 
upravit od původního originálu...
Peťáka se tázal teplej kovboj Mazi.

Zdravim Degenerátors! Takže na úvod 
klasika – představovačka…Na co hraješ, 
jak se máš, jaký druh sýru máš nejradši a 
odkud jsi?!
Takže zdarec Mazi, já se jmenuji Petr-Peťa, je mě 
22 let, v této kapele zpívám, řvu. Mám se celkem 
fajn, až na to, že musim chodit teďkon neustále 
do práce a to mě až tak moc nebaví, ale stejně se 
na to za chvíli vyseru a budu hledat jinou, protože 
jsou nenažraný prachama… Bydlím v malý vísce 
jménem Podbor (opravdu malá vesnice, když není 
ani na mapě). Nejraději mám tofu sýr.

Proč zrovna Degenerace? Má to nějakej 
skrytej význam?
Prostě a jednoduše, hledaly jsme název tak 
dlouho pro kapelu, až jsme ho našly a slovo 
degenerace se nám zalíbilo, tak jsme si ho 
nechaly. Význam…no spíš je to odpověď na 
všechny ty lidi, co jsou kolem a nepřemýšlí o 
něčem jiným, než jak jaký budou mít nový auto, 
nejnovější barák s bazénem a kolika ciferný bude 
jejich konto. Hej tak tohle mě fakt u těch lidí 
kolem sere, že berou člověka co má a vlastní, jak 
vypadá a neberou tě jakej seš uvnitř na duši. Tím 
mám namysli, že nemám rád lidi okolo, jsou 
všude a jsou strašně závistivý, podlý a nevim co 
ještě, i když nejsou všichni takový, ale většina jo! 
Takže ještě tě zajímá význam slova degenerace? 
Tohle je degenerace lidí!

Hrajete zajímavej štýl muziky, můžeš ho 

popsat? Asi hodně žerete všechny ty dis-
smečky z Japonska co? Máte radši 
švédskej, nebo japonskej disbeat? A když 
už sme u toho, jako desku zrovna smažíš na 
plotně? Máš rád ska? Hehe Jo a ještě mi 
napiš svoji nej kapelu!
Jo to hrajem, to máš vcelku pravdu. Popsal bych 
ho asi jako mix starý Kuolema, Sekunda a bejvalý 
Mrtvý Budoucnosti a do toho když přimícháš 
pisklavý vokál od kapely Vömit For Breakfast 
z Francie, no nic jinýho mě opravdu už nenapadá. 
Já baštím hodně kapel z Japonska (aspoň si 
myslím hehe) třeba výborný jsou starý kapely: 
Gai, Jyuden Souchi, Gasmask, Gauze, Kuro, Zouo, 
Gism, Confuse, The Clay, Gas, Cobra, Wilard, Lip 
Cream, Brain Death, Chicken Bowels, Crow, 
Laughin Nose, Googol Plex, atd… Z novějších 
japonských kapel jsou zaručeně dobrý Framtid(ty 
se mě hodně líběj a ne jenom mě), Laukaus, 
Reality Crisis, Peaceful Protest, Life, Disdomestic 
Violence, Defector, Abraham Cross,Effigy(ty mě 
připomínají Guided Cradle), Age, Poikkeus a mrťe 
dalších, který si teď stejně nevybavym, nebo mě 
utečou. Zkrátka je jich pěkná fůra. Tyhle kapely 
se u nás během 2 let staly pěkně profláklý (i když 
jak který, aspoň tak to vidím.) Myslim ty starý 
spolky, u novějších se to dá předpokládat. Já 
mám rád ty kapely už od tý doby, co jsem je slyšel 
prvně, mají svý osobitý kouzlo jak hrát hlučný 
noise punk. Disbeat miluji a jestli mám radči 
japonskej, nebo švédskej? To není jednoduchá 
otázka, obojí miluji. Nevim, je to těžký, asi možná 
víc ten švédskej. Třeba výborná kompilace ze 
švédska je „Stockholm Hardcore 1983-1986“, na 
ní je průřez starých hardcorecrustdisbeat kapel 
jako byli Discard, MOB 47, Crudity, Agoni, Protest 
Bengt, Rojers. Tyhle kapely hráli takovej 
přímočarej disbeat crust a to se nedá srovnávat 
stěma současnýma kapelama ze švédska. Tuhle 
kompilaci můžu poslouchat skoro každý den, mít 
ji 10 dní v kazeťáku a nebude mě nudit. Kéž bych 
ji měl na 2LP jak původně vyšla, tyhle jsou za 
první nesehnatelný a za druhý když už jsou 
sehnatelný, tak stojej pěknej ranec, nebo jedině 
že by vyšli v reedici. To je jen kompilace, ty 
ostatní starý kompilačky (kapely) ze švédska je to 
samý, stejnej rytmus a stejná údernost, oproti 
japonským hlučným kapelám mají švédi distakt 
více uhlazenější, né tak chaosální. Jak píšu výše, 
je složitý pro mě porovnávat co mám radši. 
Disbeat je mega! Novější kapely ze švédska jsou 

 



více uhlazenější, to znamená vyhranější, 
melodičtější jako třeba Disfear, Martyrdöd, 
Sunday Morning Einsteins, Massmord, 
Bombstrike, Reign Of Bombs (další kapela 
v pořadí, kterou mám hodně rád, zvlášť materiál 
ze splitu LP s Bombstrike), Wolfbrigade, tyhle lidi 
jsou už hodně dobrý muzikanti, ale ty starý bandy 
mě berou o hodně víc! Teď momentálně 
poslouchám výborný sedmipalec kanadskýho 
disbeatu Skeleton, tahle kapela právě vychází a 
čerpá inspiraci právě z těch starých švédských 
spolků, singl je pojmenovaný: „What will you 
do?“, měl jsem ho chvíli i v distru, ale hnedka 
zmizel a ani se nedivím. Tohle je peklo pro 
crustery! Hehe Osobně těch desek, kazet, cd 
poslouchám hodně, napíšu ti 5-10 top kapel, který 
zrovna teď sjíždím:

1. Skitkids – Valkomna till paradiset EP
2. Brodys Militia - Tribute through 

butchery EP
3. Profit And Murder – On our way… EP
4. Scapegoats – 81-85 EP
5. Egzema – Against exploitation MC
6. Dog Soldier – Barking of the dogs of 

war LP
7. Stalag 13 – In control LP
8. The Dickies – Great dictations CD
9. Negative Approach – Total recall LP
10. Desastre – Pesadelo real LP               

A mrtě dalších. Jinak poslouchám skoro všechen 
punk (mám namysli převážně cizí, ne český..), vše 
od britských oipunkových kapel z 80. let až po 
různý dnešní HC/grindy. Od těch britských 
punkových kapel z 80. let si troufnu říct, že jich 
mám (znám) daleko víc než současný punkáči, co 
jsou obšitý nášivkama GBH, Discharge 
atd…Protože mě spíš příjde, že jim jde jen o módu 
a né o kapely, hudbu. Vcelku skousnu všechnu 
hudbu, krom hodně utahanýho ema, to mě nudí, 
jinak mě vůbec nevadí. Zato ska je hrůza. Příjde 
mě to jako hudba pro náctiletý děcka a taky že na 
ska chodí převážně jenom samý děcka. Mám to 
ale hozený, že dávám přednost člověku takovýmu 
jaký je, než tomu na jaký hudební směr se 
orientuje. Hudbu tvoří přeci lidi a ty by se měli 
chovat jako lidi k druhým seberovným. Svoji 
nejoblíbenější kapelu? Dost těžká otázka, tak jo 
Varukers, Discharge - k těm sem se dostal jako 
k prvním opravdu punkovým kapelám, ale jinak 
těch oblíbených kapel je kopec a hlavně neustále 
přibývají, což je jedině dobře hehe..

Jak často míváte zkoušky a jak probíhají?
Vzhledem k tomu, že máme po dlouhý době 
novou zkušebnu, tak se teď budeme věnovat 
zkoušení nových válů na split EP s Risposta a 
vůbec pilovat nový vály. Zkoušíme teď tak jednou 
týdně, někdy ani to ne, protože kluci tráví dost 

času v práci. Fuj! Dříve jsme zkoušely 3 krát do 
týdne – pondělí, středa, pátek, což si teď neumim 
kvůli nedostatku času vůbec představit. Zkoušky 
probíhají tak, že já, nebo baskák Kuba donese 
text, opět Kuba dá dohromady hudbu, vložím do 
ní zpěv a nakonec, kytara, nebo basa kytara, bicí 
a já s Kubou nakonec zpěvy. No a zkoušíme do tý 
doby, než se to naučíme. Zkouška nám trvá tak 4 
hodiny, někdy dýl, někdy míň.

Ladíte si své mučící nástroje? Já sem pro 
heslo „pankáči neladí!“
Kluci ladí, já nemám co ladit, jedině vřískání 
v hrdle hehe..

Máte na kontě nějaké demo nahrávky? 
Chystáte se něco vydat?
Na kontě máme 5 válů na kompilaci „Fast 
Explosive“, kterou jsme si samy ďály a potom 
demo cd s 8 vály, ale to jsem ti nedávno posílal, 
takže víš sám. Demo jsme si samy ďály vše 
v duchu diy, v počtu 200 kusů, vyšlo nám tento 
rok v červnu a je dobrý, že ho můžu kdykoliv 
namnožit podle potřeby. Jsem s ním spokojený a 
myslim, že se nám povedlo.

S kým by jste chtěli udělat split, kdyby jste 
si mohli vybrat jakoukoli kapelu na světě?
Tak to je těžká otázka! Chtěl bych být místo tý 
strany Cadgers, jak mají split EP s Kaaos z 80.let, 
jenže v tý době jsem ještě nebyl na světě, tak jak 
bych s nima mohl mít společnou desku? Když to 
klapne, tak se pustíme do nahrávání ve studiu na 
split singl Degenerace/Risposta, nebo si singl 
necháme samotný.

Jak to vypadá s koncertama ve vašem 
regionu, musíte jezdit daleko za muzikou? 
Pořádáte sami nějaké akce?
V našem regionu, to je okolí Pradubice, Chrudim, 
je to vcelku mrtvý. Nikdo tady koncerty moc 
nedělá a když jo, tak to jsou koncerty kapel typu 
N.V.Ú., SPS a to mě nezajímá. Občas se tu 
vyskytne něco v pohodě, jenže buď v tom má 
prsty Barvák, (třeba Obscene v květnu 
v Pardubkách U Psa) nebo kdo tou hudbou 
(určitou subkulturou) žije a to je třeba Žakoň, 
Šáma, nebo kluci ze Saywhy?, (bývalí Liquid Pus, 
jenom změnili název, trochu sestavu i styl hudby, 
zněji více fasthardcorově) jo a ještě Duražko 
občas udělá nějaký koncert, ale převážně emo. 
Daleko za muzikou jezdit musíme. Jezdím klíďo 
sám na koncerty vlakem a vůbec mě to nedělá 
problém! Rád jezdím na koncerty do Brna, do 
Prahy, k vám do Jihlavy, do Přísnotic, do 
Přelouče, (tam už Žakoň přestal dělat koncerty, 
škoda! Lidi si těch koncertů v Přelouči moc 
nevážili, vždycky zevlujou a chlastaj před vstupem 

 



na lavičce než aby šli dovnitř, zaplatili vstup a tím 
vlastně podpořili koncert. Ty lidi fakt nechápu!) 
do Hamrů, do Hradce, do Žďáru nad Sázavou, 
atd…Když chci jet a mám peníze (jakože to není 
pořád), tak hned jedu. Pro mě je hodně důležitý 
koncerty podporovat. Nechápu ty lidi, co seděj 
celý dny u kompu (nebo v hospodě), stahujou si 
z netu videa, hudbu a nikam nejedou. Pár jich 
takových znám a když jim řeknu, ať jedou 
podpořit koncert, tak si najdou tisíce výmluv, jen 
proto, že jsou líní zvednout prdel a vlastně poznat 
nový fajn místa, kapely, lidi. Jezdíš na koncerty 
pravidelně a i s pár penězma sám vlakem, tak si 
u mě punk. Takových lidí si hodně vážím, že jedou 
i přesto všechno, smůla je, že jich moc zas tak 
není, neboje neznám. Koncerty mám moc, moc 
rád, proto na ně jezdim co nejvíc to de a taky je 
pořádáme už druhým rokem pod hlavičkou 
„Crusties Hell Crew“. Těch udělaných koncertů 
máme za sebou tuším tak 10-15. Dělali jsme je 
vcelku pravidlně po dvou měsících ve Stíčanech u 
Hrochova Týnce. Hlavně rok 2005, ten byl dosti 
nabitý koncertama, ale na konci roku 2005 
v prosinci jsme čirou náhodou přišli o místo na 
koncerty. Teď už to vypadá zase na nový a to 
v Moravanech u Pardubic. Jeden koncert jsme 
tam ďály v sobotu 1.4.2006, byl benefitní pro 
pobodaného Jacka Controla, hálo na něm 6 kapel 
a všechny kapely mu nechaly cesťák. Tudíž jsme 
vybraly 4536,-, což je fajn. Druhý koncert za tento 
rok jsme ďály 19.8. v Podboru na hřišti u 
Hrochova Týnce. Koncert se konal venku, hrálo 
na něm i s náma 7 kapel a podle sebe soudím jako 
jeden z nejpovedenějších koncertů, co jsme ďály. 
Další chceme dělat na konci listopadu zase 
v Moravanech. Více info najdeš na našich 
stránkách www.degenerace.wz.cz ..Ještě 
k těm Stíčanům, hrálo tam mrtě českých kapel, i 
pár cizích jako byly: The Plague Mass(Rakousko), 
Afterbirth, Wardead (obojí ze Skotska), Memento 
Mori (Itálie), Catheter(usa). Pak do Stíčan přestali 
chodit lidi…Naděje ale umírá až poslední!

A co jiné akce? Demonstrace, fanziny, 
divadla, či sport...nebo se utápíte v chlastu?
Jo, na demonstraci občas jedu, když se naskytne 
možnost dát svůj nesouhlas, myslim, že je to 
součástí jakékolv politiky jet na demonstraci. 
Třeba proti fašismu je potřeba hodně vystupovat 
a poukazovat na minulost, kterou by chtěli 
náckové opakovat. Tohle téma antifa by například 
nikdo neměl brát na lehkou váhu, kór když vidíš, 
jak se náckové rozlízají. Demonstrace mě příjdou 
dost podstatný a potřebný a jestli někdo říká, že 
ne, tak buď lže, nebo se bojí. Sám se musim 
přiznat, že někdy ten strach taky mám, jenomže 
nechci žít neustále ve strachu třeba před náckama 
a právě proto pojedu na tu demonstraci. 

Samozřejmě, že je naprd když na ni přijde pár lidí 
a z toho jsou mezi nima ožralí alkopunx, to vcelku 
chápu, že ztrácí význam a respekt. Co se týče 
fanzinů, tak do nich přispívám - vždyť víš sám. 
Přispívám do newsletteru Marast (no delší dobu 
už jsem tam nic neposlal) reportama z koncertů a 
recenzema a do dalších zinů...Teďkon 
zanedlouho má vyjít úplně nový fanzin, který dělá 
můj kámoš (náš kámoš) Laco, s kterým hraju - já 
bicí, on kajtra+postupně scháníme další lidi na 
post basáka a zpěvu, ale to už jsem odbočil, takže 
do toho zinu budu opět přispívat recenzema, 
reportama, sloupkem+možná něčím 
dalším...Nech(te) se překvapit, budu ho mít v 
distru. Mám svoje distro ABACK a pozor, nejedná 
se čistě o hudební distro. V distru najdeš věci o 
anarchismu, antifašismu, od Svobody Zvířat 
(organizace zabívající se práváma zvířat), jako 
jsou benefitní placky, nášivky, ty budu mít 
zanedlouho nový, udělal jsem si z papíru takovou 
benefitní kasičku pro Svobodu Zvířat, do které 
může každý přispět. Někdy až se kupodivu divym, 
kolik lidí přispěje! No a ty vybraný peníze pak 
posílám Svobodě Zvířat, oni je dál využjou na 
svoje aktivity (na lepší životní podmínky pro 
zvířátka), nebo peníze využiju pak já na další 
placky, nášivky. Nikdy bych ale před tím neřekl, 
kdybych si to nevyzkoušel, kolik času sežere tak 
vcelku malý distro. Teď už se vůbec nedivím, že 
třeba takový Barvák nemá na nic jinýho čas, než 
na label a distro a kor když se tim navíc živí. Další 
aktivity, který mám na svědomí, tak třeba jsem s 
kámošem Tomanem čistily vedle na vesnici bordel 
z příkopů, prostě se nám nelíbily všechny ty 
odpadky po příkopech, tak jsme se sebraly, vzaly 
pytle a vyzbíraly všechen odpad. A že to bylo 
pytlů...Občas vylepujeme ve více lidech plakáty 
proti kožešinám a nejen to, rozdával jsem nějaký 
letáky proti McDonald's nevědomým lidem, co 
jsou mimo hardcorepunk a o ničem tak hrozným 
jako je McBastard nevědí, pak nějaký to vaření 
veganskýho jídla a ne jenom po koncertech, ale 
taky u nás na dědině v hospodě a nakonec 
rozjíždíme s více lidma antifašistickou komunitu, 
s tím, abychom v okolí informovali širší kruh 
veřejnosti. Divadlo jde mimo mě...Sport? Jezdil 
jsem asi 3 roky aktivně na skateboardu a musim 
říct, že je to dobrý sport! (ne sport jako je třeba 
fotbal, atd..) I ty lidi jsou fajn. Sice je to někdy 
dosti bolestivá záležitost...Někdy až budu mít 
náladu a více času, tak si pojedu zajezdit a třeba 
i sám. Občas na to pivko zajdu, ale jenom 
poskromnu, protože na chlast nemám většinou už 
ani peníze, všechny je nechám v deskách, distru, 
kapele, na koncertech...teď jsem vrazil nějaký ten 
krejcar do našeho dema a video cd.

Kouříš? Jakej máš názor na drogy - obecně?  



Ne nekouřím, co je to vlastně droga?? Třeba kafe, 
na něm je taky dost lidí závyslích. Drogy jaký máš 
namysli, jako je pervitin, heroin-je to hnus! Znám 
pár lidí, co tyhle drogy braly, ale nemůžu o nich 
říct nic špatnýho. Já osobně bych je nebral, třeba 
píchat si...to si vůbec nedovedu představit, mám 
velký odpor, co se týče jehel, stačí mě jen pohled 
na ní a už mě jde mráz po zádech. Drogy tady 
byly a budou, s tím už nic moc nenaděláš, vem si 
proč je lidi berou...kvůli (prý) skvělým pocitům a 
útěku z reality.

Je někdo z vás straight edge-jaký na to máš 
názor? Můj názor je, že to sXe často 
přehání...Řek bych, že jde být sXe i bez 
všech těch ixkách všude a nafoukanosti v 
hlavě..A co vegetariánství?
Ne, z nás nikdo sXe není. Názor na sXe mám 
hodně kladný, je to dobrá myšlenka, tím mám 
namysli to, že většinou problémy způsobuje 
alkohol jak za volantem, tak vyvolává rvačky. 
Myslím, že sXe by bylo potřeba argumentovat a 
praktikovat pro lidi vůbec obecně, i mimo hc/
punk, třeba by se chovaly k sobě více 
ohleduplněji...ale je tam to třeba...Vem si kolik je 
autodopravních nehod kvůli chlastu, nebo kolik je 
násilných vztahů, rozvodů mezi mužem a ženou, 
mrtě...a díky chlastu. sXe bych možná mohl být, 
jenže by prvně museli odstranit pivo, který mám 
rád a chutná mě i pito. To že jsou sXe nafoukaní? 
Zatím sem se s tím nestkal, takže nevim, pár mýc 
kamarádů sXe je a musim říct, že jsou to fajn lidi 
a mám je rád, že maj křížky na rukách na rukou-
no a co! Oni si zvolili svoji cestu, tak proč ne?! 
Beru lidi takový, jaký jsou a né co maj a co nemaj, 
je fajn, že oni berou zase mě takhle. Dokážu se 
snimi (lidmi) bavit (komunikovat), i přesto, že 
nemám v sobě žádný alkohol a to už zase každý 
člověk nedokáže, někteří lidi bez alkoholu 
nemůžou ani mluvit...Vegetariánství je príma a 
nedávno jsem se stal veganem, problém s tím 
vůbec nemám a chci, aby mě to vydrželo. 
Vegetariánem sem byl přes 4 roky, ale veganství 
hodnotím jako smysluplnější, ale hlavně je to 
stravování bez jakýhokoliv násilí dotažený do 
konce. Třeba takový velkochovy jsou pro zvířata 
koncentráky, kde lidem záleží na ziscích a né na 
životě druhých, tím pádem je jako vegan 
nepodporuji!

Kdo píše texty? Myslím, že jsou v pohodě, 
hlavně se mi líbí "Zapomenut Navždy", ten 
o tom přátelství. Spoleháte se hodně na své 
přátelé, nebo se držíte hesla: "nikomu 
nevěř"?
Texty píšu já a Kuba, díky za chválu. Co se týče 
toho přátelství a tohohle textu, ten se snad líbí 
každýmu (forgeting forever). Párkrát už jsem dal 

na sliby, na přátelství, no a spálil jsem se, takže 
to heslo "nikomu nevěř", není zas tak špatný. 
Tobě naopak věřím, protože si kamarád, kterýho 
si vážím, i těch lidí v hardcoru je povícero kterým 
se dá věřit a nezůstanou jen u slibů.

Čteš nějakou literaturu? (nemyslím 
fanziny, bravo, čtyřlístek, ani jiný komixy :) 
...), popřípadě jakou knihu jsi přečetl 
naposled? Co "Kytary a řev"?
Sorry, knihy nečtu, já nevím čím to je, ale 
nevydržím knihu číst dlouho, to je problém, 
protože knihy jsou dost dlouhý. :) Čtu ziny a 
maximálně nějaký brožury. Vím, že v knihách 
najdu dostatek informací, než kdekoli jinde, jenže 
nemám na to ji rozečíst, natož ji dočíst do konce, 
třeba v budoucnu na to mít budu :). Knihu Kytary 
a řev jsem četl, jedna z mála knih, kterou jsem 
přečetl celou asi tak 4-5 krát. Líbí se mě 
provedení této knihy, fotky, popisky různých lidí, 
co zažily ty bolševický hovada. Kdyby bylo více 
knih o punku(myslim v češtině), tak na ty bych si 
určitě tu sílu prečíst je celý našel, protože punk 
pro mě znamená moc a tím nemám namysli 
jenom vzhled, ale především myšlenku.

Jak je to u vás s náckama?
Na hovno, sice na naše koncerty prudit, ale jsou 
tu zalezlý. Svině, nesnáším je! Myslej si, že sjou 
páni bozi a každý se jim podrobí=shit! Je to asi 
2,5 roku zpět, tak o 6 kiláků vedle ve vesnici 
Chroustovice hrála ruská náckovská kapela 
Kolovrat a přišlo ní kolem 300 vylízanců. Jenom z 
Pardubicka, Chrudimska se jich sejde určitě kolem 
40-50. Z toho jich je tak 5-10 aktivních, což je 
zase nahovno. Je to rok nazpátek, co v Holicích 
asi 3-4 členná skupinka nácků umlátila 
bejzbolkama 3 ukrajince a z toho jeden z nich na 
zranění podlehl a oni dostali jen podmínku...Jaká 
to spravedlnost...

Věříš heslu "punk's not dead"?
Punk's not dead? Věřím lidem, ne heslům. Věřím 
lidem, že budou dělat stále vše pro punk, no spíše 
jedincům, že nenechají tuhle myšlenku upadnout 
do bezvědomí. Ať už pořádáním koncertů, 
vydáváním fanzinů, kazet, desek, cd. Kapely že 
budou stále hrát a oběvovat se nový a tím pádem 
do hardcoru vkládat něco jinýho, dalšího. Mý 
životní cíle jsou poznat s kapelou celý svět hehe. 
Bydlet tam, kde bydlím v širší komunitě lidí 
(punkáčů) a dělat v obýváku třeba koncerty, 
kurňa to by byl teprve punkovej život! To je 
otázka čím chci být, jsem tím, čím jsem. Hlavně 
chci  pořád dělat to, co mě baví-distro, kapela, 
koncerty, atd...Žít nezávisle na tomhle prostředí 
(systému). Je to horší žít nezávisle, ale přesto 
všechno žiju punkově.  



A co práce? (od této a následujících otázek 
jsem ztratil jejich obsah, takže to domýšlím 
dodatečně-sorry! hehe)
Pracuji, dělám truhláře. Vcelku za pár korun a to 
mě někdy pěkně sere, no vlastně ne někdy, ale 
pořád, takže se na to vyseru těm kurvám 
hladovejm, co jdou jen po prachách. Do toho 
dojíždění, ranní vstávání a tak podobně.

Co máš radši-kazety, cd, nebo vinyl? 
Nejraději mám vinyl, pak kazetu a nakonec cd. Víš 
proč? Protože z desek a z kazet je magnetickej 
poslech, tím pádem rozdílný než z cd a hlavně 
bomba atmosféra, cítím z těch nosičů živou 
energii, jak se line vzduchem v mým plesnivým 
pokoji :). Co nesnáším, tak to jsou miniDisky, 
mp3-když to někdo má místo walkmanu, nebo 
discmanu, z toho se mě zvedá žaludek!

Tak, konec je tu, je na tobě něco říct lidem 
do světa!
Díky Mazi za prostor, žes nám ho poskytl do tvýho 
zinu kámo. Chci pozdravit všechny fjn lidi, který 
sem měl tu čest poznat a že vás je opravdu 
hodně! Už jen díky punku. Všem lidem chci 
vzkázat, ať kašlou na nějaký zbytečný pomluvy na 
Czechcoru jen kvůli tomu, kdo má jaký triko a 
podobný hovadiny.. Máme být sjednocení, né 
rozdělení! Ty lidi, co tohle píšou, vůbec nic 
nepochopily, žádnou podstatu hardcoru. 
Hardcore neurčuje pravidla-co, kdo, jak...Pravidla 
určujou akorát lidi a jestli to někdo nechápe, tak 
ať se neoznačuje za hardcorepunk, nebo jak se 
zrovna nazývá. Tady jde o přátelství, o 
respektování druhých, aspoň pro mě jo. A taky 
neberte prosím ohled na to, co kdo poslouchá za 
hudbu, tolerance je základ.

 



R E C E N Z E
Cop on fire/Vision of War  split LP

O Cop on fire jsem se dozvěděl jen pár strohých informací, a hned jsem věděl že 
tuto desku musím mít. V kapele se setkali členové takových pecek jako Madame 
German, Ekkaia a dokonce Consume. Abych řekl pravdu Cop on fire zní taky 
„překvapivě“ jako dokonalá směs těchto tří kapel. Představ si ten D-beat crust 
kterej drtí Consume, s takovejma náladama a melodiema, co hraje právě Madame 
German nebo Ekkaia. Občas doplněný parádním sólíčkem samozřejmě. Deska valí 
na 45rpm takže na ní najdeš bohužel jen čtyři vály od týhle  kapely. Největší hit 
na desce je druhá skladba Creer en nada. Parádní pecka v pomalejším duchu než 
ostatní tři. Je to prostě třída, není k tomu až zas tak co dotat, prostě parádní 
záležitost která mě nadchla. Druhá strana patří Vision of War z Belgie a jejich 
crust kolovátku přirovnávanýmu k Hiatus a podobně. Má to podle mě trochu blíž 

k punku. Sem tem se do toho připlete opravdu jednoduchá vyhrávka nebo sólo. Vokály jsou tu dva mužské, 
které se zdá se mi od sebe ani nějak moc neliší. Křečovité, uřvané, nikoliv vysoké.  Mě osobně nebere tak 
jako první strana, i když připouštím že naživo mohou být super. Vtipná je poslední skladba „I love drink’n’roll“ 
což není nic jiného než cover od slavný rockový kapely Black Sabbath. Celkově je to parádní crustová deska 
kterou by sis neměl nechat ujít jestli máš rád výše zmíněné kapely. To všechno podtrhává nádhernej masivní 
černobílej obal se super kresbou uvnitř. (Cejn)
¨
Keep PunkRock Alive – kompilace
LPF promotion (www.littlepinkfrog.com)

Jak z názvu tohoto CD jasně plyne, jedná se o kompilaci punkrockových kapel a 
to Česko-Moravsko-Slezských a jedné ze Slovenska. Nejsem nějaký velký fanda 
melopunku, ale příjde mi to sympatickej počin, protože výtěžek z tejto kompilace 
jde do scény a na pořádání koncertů, tak proč nepodpořit?! Najdeš tu docela 
známé kapely jako: RAF z Přerova, Dreadrot, Plusminus ze Slovenska, Zpraku!, 
Suffer z Třeboňe, Selfish z Kladna, Degradaci z Ostravy, Volant, pak pro mě méně 
známé Punkhart a Eternal Fire. Všechno veselá muzika s melodickejma linkama, 
čistejma zpěvama, nezbytným sborovým „óóóóOooOóó“, prostě všechno, co k 
melo punkrocku patří. Ze všech zmiňovaných kapel u mě vedou Dreadrot, jinak 
ostatní je taky dobře zahraný…Nevím proč, ale když to poslouchám, tak si 

vybavím nějakou čvachtačku na koupáku, sluníčko a partu děcek se skejtama…Jestli chceš podpořit 
punkrockovou scénu, neváhej a sežeň si to! Cédéčko jenom za 50 kačenek. Seženeš u Cecek recs.(*m*)

Průmyslová Smrt / Kobra XI split 7‘‘EP
Konspirační podíl - www.shitrecords.wz.cz

 Tak. Konečně se ke mně dostala tato asfaltka. První obkolotočuju stranu 
Průmyslovky(už vim do čeho jdu, páč ty chlíváky znám nazpaměť hehe), první 
vál „nenávidím víc a víc“ o klasické blbosti fašounů v oldskůl hardcore hávu 
(kromě Mičlova zpěvu-kerej zní jako stádo vran krákající nad ohlodanou kostrou 
zhnilé žirafy-chválím texty!!heh), další vál „příležitost“ v hodně nihilistickým 
chmuru, pak následuje moje oblíbená „soubor punkových pravidel“, kde se 
kritizuje punková blbost u některejch jedinců naší scény, dál hodně dobře 
napsanej „mechanismus obrany“ o umírání našich dětských duší, cover od 
švédský oldschool praso hc kapely DS 13 „Vi skatar, dom dör“ a nakonec 
„rekapitulace kapitulace“ -vykrádačka Gride (to mi nikdo neveme! Heh). Nu, 

strécové z Průmyslovky sou moji punkový tatínci, kerý mě vychovali, takže nemůžu říct nic jinýho, než že je 
to ultra dobrý jak sviň! Fastcore se sprasenejma melodiema, přeškrtlý noty a jedem do světa…Na druhý 
straně placky naleznete masakr thrash smečku Kobra XI(nečekejte žádný ochránce silnic!) s dost chmurnou 
hudbou mixlou fastcorem a špetkou teho metálu. První dva vály „bezmocnost/šílenství“ a „beznaděj“ 
s osobním nihil výpotkem, „eko-song“ o blbosti lidstva skrz vztah s matkou Zemí, a nakonec dva anti war 
songy: „hrdino“ v básnickém provedení a antifašo klasika „bestie přežívají“…Ty mi ale moc k srdci nepřirostli, 
nevim proč.. Deska vyšla v konspiraci deseti DIY labelů a měla by být ještě porát k sehnání..pokud si rochníš 
v praso vodách, stojí to za to. (*m*)

 



MC Komatos - Něnavisť
(Toatal punk records/distro c/o Alexandr Jakovlev P.O.Box 127 St. Petersburg 192171 Russia 
totalpunk@hotbox.ru)
Super. Konečně se do ruky dostal nějaký materiál až z dalekého Ruska. Moc kapel z této země neznám a tak 
sem rád za každou hudbu kterou mám. Tuhle zazetu jsem dostal od basáka z kapely Distres, která hrála 
nedávno v Jihlavě a poté spala u mě na bytě. Hudebně je to klasickej punk 77", ale zrychenej ve stylu 
Exploited s trochu veselejšími linkami. Sem tam se v textech mihne nějaký ten výkřik Oi! Oi!, ale jinak je to 
celkem pohodová záležitost a sype to docela dobře. Škoda, že nejsou součástí obalu i texty. Dokonce jsem 
musel při překladu názvu alba poprosit své rodiče o překlad z azbuky, jelikož jsem neutrpěl vzděláním a 
nazažil ještě povinnou ruštinu. Celkem vzato se mi tato kazeta líbí už jenom proto, že jsem poznal člověka, 
který v této kapele hraje. Taky jsme se trochu bavili o situaci, kterou zažívají punx v Rusku a musím vám 
říct, že to nebude nic moc pěkného, když před několika měsíci kapele Distress neonacisté zabili kytaristu. 
Vydržet a neustoupit ani krok proti neonacistické hrozbě. /Johan/

CD-r Scandal - Resturi din punkomat
(tel: +721469578)
Východní muzika má v sobě jakési kouzlo, které většině západních pakep chybí, nemůžu si pomoct. Tahle 
(asi) maďarská banda ve své muzice kloubí několik hudebních stylů a svou vyváženou kombinací ska a punku 
se upsala veselé, rychlé a skočné muzice s pozitivní nádechem. Nevím k jaké kapel bych to přirovnal, protože 
se ve ska/punku moc nevyznám. Sestava kapely je pouze kytarová, tzn bez dechů, ale myslím, že tady vůbec 
nechybí a hudby je tak více punková. Nahrávka je z roku 2003 ze studia Art Jazz club a ve velmi dobré kvalitě. 
Nezbývá než doporučit ska-lním fandům, kteří dokáží tuto hudbu ocenit více než já. Seženeš u mě. /Johan/

CD-r Manifest!
(kontak: ro-bum@yahoo.com)
Další kapela Maďarska a sebou přináší punk ve středním tempu. Těchhle kapel je na světě mraky, ale rodná 
maďarština dává téhlé kapele trochu jiný rozměr a hodně jí i přidává. Obal opět neobsahuje texty, což mě 
už pěkně začíná srát, doslava a dopísmene. Nevím co už dál napsat. Pokud máš zájem, tak tohle cd můžu 
vypálit. Viva Burn Your CD crew! /Johan/

split CD-r Ad Infinitum/Necropopcorn
(Bum records Soršska 7 Kranj 4000 Slovenija akd_izbruh@yahoo.com www.akd-izbruh.tk)

Uff...Než mi došlo, že jsou na tomhle CD-r dvě kapely měl jsem celou recenzi skoro 
napsanou, ale všas sem se zarazil a začal psát znova. Naštěstí. Takže tady máme 
první kapelu s názvem Ad Infinitum. Tahle banda je crust jak svině! Rychlej a prdel 
nakopávající, uřvanej nášup, kterej slyšet naživo, zblázníš se jak noha. D-takt 
pořád, od začátku až do konce! Není tady vůbec čas na odpočinek. Když už si 
myslíš, že si vydechneš tak příde něco nového a nakope ti zadeček. Pro mě je tohle 
fakt překvapení posledních několika měsíců. Druhou bandou na tomhle nosiči jsou 
Necropopcorn také z Maďarska. Začíná se zbožným popěvkem a dál následuje 
prasečí kvikovat. Potom se na tebe vyvalí pomalejší crustpunk se spoustou inter a 
brutálním uřvaným zpěvem, který hned vzápětí minimálně třikrát zrychlý. Velikým 
plusem tohodle disku je, že jsou tady texta a slovinština nemá od češtiny moc 

daleko, takže jdou texty lehce přeložit do naší řeči. Dalším plusem je taky profi tištěný obal s výborným 
grafickým zpracováním. Kombinace bílé a černé nemůže nikdy nic zkazit. Výborná práce, kterou si hodně 
pouštím na dobrou noc. /Johan/

CD-r James Brown´s hide show! - Votre traval C´est notre santé
(Kontakt: I feel good/Boite 63 31 Square Andre Malraux 95130 Franconnville France 
ifeelgood@jbhs.propagande.org)

Úžasná věs která přichází v pravou chvíli, kdy mám pocit, že už moc originality 
nikde v žádné hudbě nezaslechnu. Pro někoho to nemusí být vůbec originální a 
nápadité, ale pro mě ano. Poslechni a posuď sám! Teď už ale rychle k hudbě a 
James Brown´s hide show. Je to prostě peklo grindcore masakr s automatickým 
bubeníke, ale neboj je to fakt brutec a vůbec nepoznáš, že tady není živej 
drumec, je to prostě hodně dobře udělaný a po celou dobu tě budou provázet 
výborné vsuvky například od Jamese Browna, Boney M, The Bradleys, Franka 
Sinatry a několika dalších. Najdeš tady i cover od Doom a Capitalist casualities a 
nějaké další remixy. Obal je vyveden v klasickéckém černá-bílá provedení. Takže 
klasika. Texty jsou přeloženy z francouzštiny i do angličtiny, takže kdo umí 

anglicky či francouzsky má vyhráno. Seženeš taky u Shitrecords. /Johan/

 



 

CD-r Les jardiniers - Pourké k´tu huches?
(Seženeš u Shitrecords)
S touhle kapelou jsme se setkali ve francouzském městě Montaigu na našem turné s Průmyslovou smrtí, kde 
mi tahle banda nepřišla moc zajímavá a přišlo mi, že je to jenom další banda, která hraje klasickej punk 
rychlejšího střihu. Ještě k tomu hráli asi padesát minut. Nadruhou stranu je blbý hned tuhle bandu na začátku 
odsoudit, takže se pokusím to objektivně zrecenzovat. Začnu o obalu, který je celý barevný a asi tištěný na 
tiskárně. Najdeš tady spoustu fotek z koncertů a kaleb jako u nás. Chlastá se fakt všude a bude. Jsou tu také 
texty, ale ty jsou bohužel jen ve francouzštuně takže má smůlu a nic si asi nepřeložíš. Na kapelu jsou tady 
pouze jen telefoní čísla, takže jestli si chceš někomu z nich zavolat do Francie tak můžeš. A teď honem k 
hudební stránce Les jardiniers. Jeto prostě rychlej melodickej jako kapely které hrají třeba na punkových 
koncertech v Havlčkově Brodě. Vzpomeň si na svoje mládí, když si taky jezdil a zažíval první kontak s 
punkem. Takovejhle pocit to vyvolává teď ve mě. /Johan/

MC Witch hunt - ...as priorities decay
(c/o Flox Soez 47 Avenue Gibert Roux 03300 Cusset France bunkobastard@yahoo.fr
www.witch-hunt.cjb.net)

První čeho jsem si všiml, než jsem strčil kazetu do přehrávače byl booklet na 
kterém jsem si přečetl, že kapela je ze dvou třetin tvořena ženami, což mi bylo 
hned sympatické. Začátek kazety a mě na mysl přichází srovnání s Remains of 
the day, ale trochu víc rychlejší a punkovější s občasnými vlivy grind. Na kytaru 
hraje Nicole, basu svírá Janine a na bycí hraje Rob. Textová příloha kazety je 
naplněna texty a komntáři. Bohužel je vše kompletně v angličtině, ale kdo dnes 
neumí anglicky. Myslím, že by to neměl být pro nikoho problém si to přeložit. Jak 
už jsem napsal, v hudbě Witch hunt je hodně pozitivní energie, která ti hned dodá 
sílu po první poslechu. Jestli máš rád kapely jako Severed head of state, His hero 
is gone nebo, From ashes rise nebo Tragedy jdi do toho a kup si to(nebo jestli si 

fakt nemajetnej punkáč, přehraj od kámoše)! /Johan/

split EP Lycanthrophy/Gride
(Insane society records P.O.Box 18 504 01 Nový Bydžov www.insanesociety.net barvak@insanesociety.net)

Strašně dlouho sem se těšil na to až vyjde tenhle split. Už od začátku jsem věděl, 
že to bude kvalitní záležitost a teď při jeho poslouchání nemůžu říct jinak než 
excelentí prácička. Prvně do reproduktorů pouštím stranu  Lycanthrophy. 
Nemusím asi nikomu moc představovat co za hudbu tahle banda z Vysočiny hraje, 
že?! Ale přece jenom je to taková kombinace grindcore a powerviolence. Nebudeš 
mi to věřit, ale v některých pasážích mi to připadne jako His hero is gone(Já si 
nemůžu pomoct, že pořád používám na srovnání tuhle bandu!), ale rychlejší a 
kratší songy. Jestli znáš staré Lycanthrophy na splitu s Nesoučást stroje tak tohle 
je stoprocentní posun někam jinam, dál! Další na řadu: Gride! Tohle fakt nemusím 
představovat. Masakrální nej nej grindcore. Jako kdyby The Dillinger escape plan 

hráli jenom minutové písničky. Přiznám se, že nejradši mám od Gride LP Tanec bláznů a tohle bych řekl, že 
je víc než skvěle vyvedené pokračování téhle extrémní brusky z Prachatic. Kulometná palba jak má být! Obal 
je graficky také výborný, na křídovém papíře se třemi barvami:černá, bílá, červená. Samozřejmou součástí 
je dvojdílný booklet, který obsahuje texty a jejich překlady do neoficiálně mezinárodní řeči. Strana Gride 
navíc obsahuje vynikající úvahu o víře. Ukončím recenzi takto: Cvičí mladé muže, aby zapalovali lidi, ale jejich 
velitelé jim nedovolí napsat na letadlo "kurva", protože je to sprosté slovo. /Johan/

LP Rambo - Wall of death of system
(625 records P.O.Box 423413 San Francisko 94142-3413 ÜSA)

První album téhle militantně nemilitantní old school hardcore bande ze spojených 
států stím nejvtipnějším názvem, který jsem kdy slyšel. Obal téhle desky je ještě 
víc zamaskovaný než tank T-72 někde v roce 1987 na východní straně Berlínské 
zdi. Vně obalu najdeš krásný několika stránkový booklet, který obsahuje všechny 
texty + komentáře a spoustu vtipných obrázků plných karikatur. Nejvtipnější 
název písničky je No circle pits in heaven, ta je moje oblíbená. Konečně k vinylu 
samotnému, takže je to průhledná záležitost v lehce zažloutlém provedení. Vinyl 
je na 45rpm, ale neboj, není to tak krátké jak by sis myslel. Je tady pořádně dobrí 
porce precizně zahraného old school hardcore vystřiženého jako z osmdesátých 
let. Chvílemi si říkám, jestli to nejsou Youth of today nebo What happen next, ale 

asi ne, že?! Tohle je totiž o něco jiné, víc melodické. Prostě jízda do nebe, sorry pekla! /Johan/



Pavilionul 32 – Camasa de forta
Gluga Neagra recs. (www.gluganeagra.go.ro) www.pavilionul32.tk

Tato anarchopunk partička pochází z Rumunské Timisoary a k tomuhle CD sem 
se dostal, když hráli Pavilionul32 společně ještě s maďarskými Another Way a 
píseckými Lahar u  nás v Jihlavě. Drhnou docela zajímavý punk (kytaristka,která 
zároveň zpívá, basoň, bicmen+zpěvák) mixlej s hardcore prvky, chvíli mi to 
připomíná Zeměžluč, chvíli zase Tear It Up (můj názor!), všechno se dere 
nekompromisně dopředu, texty zpívané v Rumunštině s klasickými anarcho 
tématy jako solidarita, přímá cesta, víra, nikdo není ilegální, intro o anarchismu 
+ outro o punkerech v angličtině(nejspíš z nějaké přednášky). Součástí CD je 
leták s textama jak v rumunštině, tak s překladama do angličtiny, kontaktama, 
apod..tak jestli tě zajímá něco víc o punkáčích v Rumunsku, koukni na http://

romania.indymedia.org, nebo na www.miscareapunk.3x.ro, tam se dozvíš víc! Jestli budeš mít potíže se 
sháňkou tohoto cd, za poštovní známku ti ho pošlu! Kontakt na mě je na našich stránkách Chyba…(*m*)

Němá barikáda  „Zmrazeni v čase“ CD
www.nemabarikada.czechcore.cz

Na toto CD jsem se docela těšil a byl jsem zvědavej. Němou Barikádu 
nemusím snad představovat, takže se vrhnem rovnou na CD. Po krátkém 
intru začala první skladba. Pro mě asi největší pecka „Ve válce s rozumem“. 
Dlouho mi zněl její refrén v hlavě. Po ní následuje dalších dvanáct válu a 
bonus. Jsou tady taky dva covery od kapel které mám rád, což mi udělalo 
radost. A to od Švédů Victims a Mob 47. Taky mě zaujala pěkná pomaloučká 
skladba „Je kolem“ s textem od Egona Bondyho. Po třináctiti skladbách 
následuje outro a poté již zmiňovaný bonus.V tomto případě dost tučnej 
bonus. 16 skladeb ze starších vydanejch věcí. CD je tedy zaplněné až „po 

okraj“. Barikáda jede zhruba ve stejným stylu co předchozí věci. To znamená crust/hardcore, občas 
punk pasáže, hlavně v některých refrénech. Bubeník používá dvojšlapku, která se mi zdá někdy 
nasazena do hudby příliš krkolomně. Ale to je jen můj pocit. Někemu jinýmu se tam  může zrovna 
líbit. Co se týče textů, myslím že lehce pokročili. Většinou chytře napsané. Jsou hlavně o společnosti, 
politice, něco málo o osobních problémech. Vytrácí se z nich klišovité obraty, ale v podstatě jednají o 
těch samých věcech jako většina ostatních hard core kapel. V rozkládacím bookletu si můžete přečíst 
texty, včetně komentářů, historii kapely, pár fotek a letáků na akce, kde Barikáda hrála. Celkově mi 
CD připadá jako sympatická záležitost, stejně jako celá kapela. Jestli ji máš rád, nové CD tě nezklame. 
         (cejny)
The Fourth World War - Čtvrtá Světová Válka (2003)
Big noise flim – www.bignoisefilms.com

Válka bez bojiště. Válka bez nepřítele. Válka, která je všude. Tisíce občanských 
válek. Válka bez konce. Tak těmito slovy začíná parádní film od newyorských Big 
noise. Vznikl během dvouletého filmování uvnitř různých hnutí a organizací. 
Záběry z boje v první linii nejen proti neoliberalismu doslova z celého světa, ale 
nemají být pouze jakýmsi dokumentem či pouhým svědectvím. Aktivistický film 
je protestem proti nové tváři války jednadvacátého století, chce být výzvou, 
plakátem, agitací výjimečného stavu. To celé vlastně dokazuje sám film, který byl 
vytvořen globální sítí hnutí, které mají společný jazyk odporu a silný pocit 
propojení.  Peter Wintonick z POV Magazine ho charakterizoval takto: 
„Inspirativní film zachycující historii budoucnosti předtím než se vůbec stala.“ 

Cihly není problém najít a terče jsou tak blízko jako váš místní McDonald‘s. »bambi«

Bloody Sunday – Krvavá neděle (2001)
Velká Británie / Irsko

Fiktivní příběh sedmnáctiletého katolického rebela toužícím po sňatku a založení 
rodiny s jeho protestantskou dívkou odehrávající se na pozadí skutečných událostí 
lednové neděle 1972, která si právě kvůli surovému zásahu britských vojáků 
vysloužila přízvisko krvavá. Snímek zachycuje onen den z dvou různých pohledů. 
Jedním z nich je pohled vůdce občanského hnutí Civil Rights Ivana Coopera, které 
věří v mírové řešení celého konfliktu. Který je střídán náhledem na situaci z druhé 
strany pomyslné barikády, představovaný elitními britskými výsadkáři a jejich 
veliteli pro které je střelba do civilistů pouhou hrou. Rozhodně už není tak těžké 
vžít se do pocitů stovek mladíků, kteří se po onom nedělním masakru přidávají 
k IRA. Kdo seje vítr, sklidí bouři.. »bambi«



 



12.5.2006 Rožnov Pod Radhoštěm, klub VRAH
OI POLLOI (Skotsko, Edinburgh)
EX LEX (Rožnovsko)
CZOSNEK (Polsko)
Jako čistý blesk z nebe se objevilo turné Oi Polloi po evropě a když sem se dozvěděl, že zavítají i k nám, tak 
sem málem měnil trenky i s kalhotama…Jakožto ultra fanoušek tejto kapelky sem se rozhodl, že na ně pojedu 
za každou cenu, i kdybych měl jít pěšky, po rukách, nebo se tam doplazit-to se však nekonalo, páč jeden 
z místních ortodox punx vzal svůj emerickej auťák a společně s dalšíma třema lidma sme vyrazili směr 
Rožnov. Nu nebylo to až tak jednoduchý, páč sme nemohli sehnat pátého spolujezdce, aby sme měli na 
zaplacení hmot pohonných, avšak po šesti telefonátech se to povedlo..
Nu takže teď už teda doopravdy vyrážíme z Jihlavy, je slunné odpoledne, v autě probíhá nějaký ten doping, 
navigátor kompletuje mapky, dopujem šťávu pro auťánka a cesta se zdá být nekonečná.…Někde u Přerova 
brutálně bloudíme, páč navigátor naviguje dost haluzivně, takže přejíždíme odbočky, potom na nás 
nachystali objížďky a do toho všeho ještě nějakej chytrák otočil šipky na druhou stranu, takže se musíme 
ptát domorodců, kteří jsou naštěstí fpoho a konečně nalézáme správnou cestu…Uff, do Rožnova přijíždíme 
v devět hodin večer(vyrazili sme o půl pátý!), celí zdřevěnělí a vypruzený a přemejšlím, že někde hodím 
šlofíka-to se však taky nekoná, dělím se s ostatními o chléb se sýrem a očumuju vnitřnosti VRAHA, páč sem 
tu poprvý a dost mě to tu překvapuje, páč je to tu takový malinký a rodinný a hned se mě ujímají nějací 
punx, co glgaj ocet (říkali tomu víno), tak se smějem a chválíme ten Chatoneau du Plast a to už slyším, že 
se cosi hrne na podium. Jako první tedy hrají Novojičínští EX LEX ve složení kytaristka, basoňka, dvě zpěvačky 
a za bicíma chalanisko, místnost je narvaná lidma a už už to rozbalují…hrají takový rychlý hardcore 
s punkovejma pasážema a navrch dva uječený zpěvy s textama o domácím násilí, násilí na dětech a moc se 
mi to líbí, páč to sype, jakoráte lidi se moc nehejbou, jenom jeden namol opitý cruster se potácí před pódiem 
ze strany na stranu, občas upadne, ale což…heh celej setík sem se usmíval a z těch člověků šla nejlepší 
energie..nu a až dohráli, tak sem pokecal z jednou ze zpěvaček (ahoj Aleno, jestli tohle zrovna čteš!!!hehe)a 
vyměnil sem Chybu*2 za jejich nášifku a navázal kontakty-tak snad je v Jihlavě někdy uvidíte/uslyšíte na 
vlastní oči/uši na nějakém tom koncertíčku! (bohužel se před týdnem rozpadli-co tohle píšu, je 3.srpna, 
zrovna předtím, když jsem je pozval na koncert!, smůla, snad se dají zas dohromady…poznámkový dodatek) 
Nu, pak prodávám zbytek Chyb a už to začínají mastit poláci CZOSNEK. Zpěvák je nějaký nakulený, takže se 
tam motá a zakopává o šňůry+kytara, basa, bicí-dohromady zajímavá muzika se spoustou přechodů, škoda 
že nevím, o čem zpívají…Ale muzika dobrá. Poté se zase zakecávám z týpkem z Uherského Brodu (sory, ale 
zapomněl sem, jak se jmenuješ..), bavíme se o rodině a o všem možným, kupuju nějaký ten fanzin+hrozně 
pěkný VRAHnášivky(DIY dělaný)a jak sup kroužím nad novým LP Oi Polloi, jen za 150 kačenek, jenže sem 
chudej jak kostelní myš, takže LP se zase nekoná, ale užuž se chystají právě Oi Polloi, tak se cpu dopředu. 
Nu a už zaznívají první tóny a cejtím se jako o nedělní mši v kostele(nikdy sem na žádný nebyl, ale řek bych 
že se tak lidi musej cejtit hehe)přebíhá mi mráz po zádech a najednou se začne všechno hejbat a připadám 
si jak maso v mlejnku na maso(to je ale blbý) a všichni zvěřej…Potom vylejzá na pódium týpek ve skotský 
sukni (nic pod ní neměl) s kuklou a anarchistickou vlajkou a po celou dobu tam stál a kroutil zadkem, co 
písnička, to vál, zpěvák posílá mikrofon mezi lidi a zpívá se sborově, mezi písničkama zajímavý proslovy, 
nějaký ty ftípky o politice a pozer punkerech, dochází i na veřejný pálení americký vlajky, všecko vře, fšickni 
sou zpocený jak myši, potom při písničce „When two men kiss“ zpěvák vyhrnuje kylt onomu skotskému 
tanečníkovi s kuklou a líbá mu zadek a zaznívají i nový vály a já už vůbec nevím, jestli se mi to zdá, nebo to 
je doopravdy…Potom se musí udělat menší pauza, aby se vyvětralo, páč klimatizace moc punková není, a 
čerstvej vzduch mě práská přes palici a to už se zase hrnou skoti na stupínek a peklo se děje znovu…zazní 
hafo přídavků a jako nakonec hrají cover písničku od CRASS „Great working class rip off“ a já ucvrnkávám 
blahem, protože slyšet cover od Crass od Oi Polloi, je pro mě absolutní extasum a sen se rozplývá a koncert 
končí…Pak už jen vyždímám tričko a ani se pořádně nestíhám rozloučit s lidma a frčíme domů..Prostě nejlepší 
koncert, na kterej se fakt vyplatilo plahočit se takovou dálku.
Ve Vrahovi je to nejvíc příjemný, sálá to tam hustě nabitou energií a převapilo mě, že tam bylo hodně dívčin, 
což u nás na koncertě na Jihlavsku tvoří většinou slečny co na punk akce chodí jen kvůli tomu, aby kámoškám 
ukázali svůj novej pyramidkovej páseček(nemyslím tím všechny!)…kamenujte mě..
PS: chci poděkovat Jizvákovi, že absolvoval tenhle řidičsky náročnej vejlet+klukům, co jeli s náma. 
         (mazi)

R E P O R T Y

 



Podařený koncert
29. června zkušebna HT
Hřbetní Tuk
Tradiční koncert jihlavské kapely Hřbetní Tuk se „odehrál“ dne 29. Června a nesl název Jahodové 
hody, což mohlo přijít dost nezvyklé skalním fanouškům, kteří byli po tři roky zvyklí na název 20 
dkg, nebo Dalších 20 dkg. Při vstupu na akci byla pořadateli prováděna bezpečnostní kontrola, 
jestli jsou fanoušci opilí na to, aby mohli být vpuštěni do sálu. Jako obvykle nikdo neměl u vstupu 
problémy. Hřbetní tuk si tentokrát připravil repertoár o 13-ti písních, mezi kterými byl letošní 
megahit Popice. Pak už jenom šílející dav deseti lidí nažhaveně očekával začátek vystoupení. Když 
před dvanáctou hodinou vešla kapela na pódium a začala hrát starý šlágr Bára nebylo už díky 
cigaretovému kouři v sále téměř nic vidět. Po několika úderech do hudebního nástroje (mříže) 
bohužel pódium nevydrželo nápor a zcela se rozpadlo. Jeden člen Hř. Tuku se válejíc na mříži 
pokoušel střídavě hrát písně Pávof a Popice. Druhý se pokoušel zachraňovat situaci tombolou 
s věcnými cenami převážně z jahod. To už se ale rozčilený dav chopil mříže a palicí a pokoušel se 
hrát sám skladby Hř. Tuku. Kapela uvažuje o podání žaloby na neznámého pachatele za porušení 
autorských práv, incidentem už se také zabývá Ochranný svaz autorů. Ke konci „vystoupení“ se 
zcela zdemolovalo vybavení sálu, poté se dav v klidu rozešel.
Orchestr děkuje všem, kteří přišli a podpořili vstupným (2,-Kč) a tombolou (1,-Kč)  tuto charitativní 
akci. Výdělek 39,- Kč byl použit na nákup 20 cigaret značky Start. (autoři jsou členové orchestru 
HT)

5. června Jihlava, kulb Edgar
Distrees (rus)
Bury the living (usa)
Orgoj Chorchoj (lokal)
See you in hell (brno)
Bylo pondělí, což není zrovna nejlepší den pro koncert. Tedy alespoň já osobně jsem na něj náladu 
neměl. Koncert začínal přesně, byl všední den, každý šel druhý den do práce nebo do školy, takže žádný 
zbytečný protahování. Jako první začali hrát Orgoj Chorchoj. Je to mladá a nadějná kapela odsud 
z Jihlavy která drtí docela slušnou punk nakládačku. Mě osobně připomínají hodně těch 77 punk kapel. 
Kombinují energii a rychlost s melodickým projevem zpěváka. Alespoň mě to tak přijde. Od té doby co 
vystřídali bubeníka a začali hrát rychleji, se jejich muzika výrazně posunula vpřed. Těšim se až se 
rozhodnou nahrát nějaký materiál, zajímá mě, jak budou znít z nahrávky. Po nich přichází na řadu See 
you in hell z Brna, které dle mého není potřeba nějako více představovat, vzhledem k jejich popularitě 
tady u nás i v zahraničí. Parádní hc/punk se silnou trasch příchutí. Právě se vrátili z tour po Japonsku, 
byli plní energie jako vždy a zahráli i nějaké nové songy. Jožka, jejich zpěvák prokládal vystoupení jako 
vždy šílenými a akrobatickými kousky které potrhávala jeho smrtonosná mimika. Samozřejmě došlo i na 
show s tarasnicí a plynovou maskou. Jako obvykle. Vada na vystoupení byla jen v publiku, které 
sledovalo super set zatím pasivně. Nejspíš se tady asi projevilo, že byl unavenej pondělní večer. See you 
in hell odehráli perfektní set a přede mnou byla druhá zahraniční půlka koncertu. Na podium nastupuje 
Disrtrees, kapela z  Ruska. Abych se přiznal, neznám jinou crust kapelu z této obrovské země a tak jsem 
byl pekelně zvědavej. Zaklepali paličky a udeřila první vlna nadupanýho D-beatu. Já tohle prostě miluju. 
Syrovej crust/punk nářez. Říkejte si co chcete o klišovitých kolovrátkách bez nápadu, ale tohle je prostě 
moje. Pár lidí kterým bušilo srdce v D-taktu, včetně mě, si to vystoupení asi užilo, ale jinak opět pasivní 
kotel. Štvalo mě, že takový super kapele jako Distres, která sem jede největší dálku, se lidé odvděčí jen 
postáváním a kýváním hlavou. Nemůžu ale nikomu vytýkat že se mu nechce tančit, to taky nehodlám. 
Tyto všechny nedostatky ale kotel plně vynahradil při další kapele.  Bury the living z USA, Memphisu. 
Hned první co vás při jejich nástupu určitě zaujalo byla velikost jejich zpěvák. Ten chlap byl prostě 
nepopsatelně ohromnej. Když se začalo hrát, pohyboval se mezi lidmi a dokázal celej pit rozhýbat. Jejich 
skvělá muzika přímo vyzývala k tanci a tak se z kotle stalo během pár minut živoucí peklo. I já jsem musel 
po chvilce odložit fotoaparát a jít si skočit. Z pitu už ale nebylo úniku a tak jsem tvrdě promošoval celé 
vystoupení. Mezi skladbami zpěvák hodně mluvil o ruzných politických a sociálních problémech, jak už 
je u politických hard core kapel zvykem. Bohužel jsem mu s mojí chatrnou angličtinou rozuměl jen každý 
třetí slovo. K hudbě snad říct jen to, že se jednalo o moc nadupanej hc/punk s výjezdy do sypaček, ale 
i pomalých melodičtějších a sladčích pasáží. Na lidech bylo poznat že je to baví, všichni si to naprosto 
užívali. Po koncertě jsem byl maximálně vyřízenej. Byl jsem překvapen, jak se z koncertu kterej na 
začátku vypadal docela nudně, stal z ničeho nic mejdan s nejlepší atmosférou. Zmohl jsem se jen krátký 
pokec a po dopití pivka na dlouhou cestu domů. Díky Johanovi se v poslední době začínaj koncerty 
pořádně rozjíždět, hlavně co se týče zahraničních kapel. Také na ně začíná chodit víc a víc lidí a to je 
samozřejmě pozitivní. (cejny)



Co je to DIY (do it yourself-udělej si sám) underground 
a proč je tak důležitý? Je to právě ta část hudební scény, 
která se snaží být co nejdále od dlouhých prstů hudební 
byznysové mašinerie, co to jde. Bez videoklipů 
v televizních pořadech, hitparádách v radiích a v mediích 
vůbec. DIY scéna je jediná opravdová nezávislá forma 
hudby dneška. To znamená, úplně jednoduše: dělaná 
„na koleni“. Jedině tak můžete dělat hudbu jak chcete 
VY, s vyjádřením všech vašich myšlenek, bez zásahů 
cenzůry a pokynů nahrávacích firem…
Chtěli bychom pomoci šířit tuto myšlenku ne žádnými 
dogmaty, nýbrž dobrými radami, (inspirováni kapelou 
ACTIVE MINDS) které můžete jakkoli doplňovat a naopak 
obohatit nás o vaše rady. Stačí s náma komunikovat-nic 
na tom není! Protože jedině společnými silami můžeme 
něco dokázat…Tak tedy doufáme, že se necháte 
inspirovat a svoje aktivity budete dělat pokuď možno co 
s nejmenší pomocí systému (jelikož v dnešním světě se 
ze systému odpojit úplně nedá) a že vás to oslní tak jako 
nás…

Zorganizování koncertu nutně nemusí stát hodně peněz 
a když vše uděláš správně, pokryješ všechny svoje 
výdaje pro zorganizování koncertu. Hlavní věc, kterou 
chceme připomenout (ve všech DIY aktivitách) je: začni 
pomalu a zbytečně se nehrň do hlubokejch vod. 
Postupem času získáš zkušenosti a můžeš akce dělat ve 
„větším“.
Najdi kapelu, která nechce moc peněz za hraní a jednu 
další, která hraje třeba zadarmo (spoustu kapel v tvém 
městě bude rádo, že si bude moct zahrát a určitě po tobě 
peníze chtít nebudou a navíc ti můžou pomoct v průběhu 
koncertu a přivedou ti ne něj lidi…). Hodně kapel hraje 
pouze za peníze, který vynaloží za cestu na koncert, či za 
jídlo. Zkontaktuj kapely z tvého regionu (aby nemusely 
daleko cestovat) a spočítej si kolik peněz budeš 
potřebovat na pokrytí jejich cesty. Zkus domluvit dvě, 
nebo tři kapelky. Je taky možný domluvit dvě kapely ze 
stejnýho města(který sou zpřátelený), vejdou se do 
jednoho auta(dodávky)a cesta stojí míň..Jedna kapela na 
koncert se nevyplácí.(pokud není extra známá) Nejlepší 
je když kapele zavoláš telefonicky, je to takový osobnější 
a rovnou víš, jak seš na tom…Kontakty na kapely najdeš 
v poho na internetu, zkus odkazy na: www.czechcore.cz, 
www.punkpages.cz, apod.

Tak, a kde vůbec ten koncert uděláš? Jestliže je 
v tvým okolí nějakej squat, garáž, kde zkouší 
tvý kámoši, či autonomní centrum, je 
dobrý zeptat se prvně tam. Lidi tu 
nebudou chtít žádný peníze. A když 
žádnej squat, garáž, či autonomní centrum 
není, zeptej se majitelů místních hospod, či 
klubů.Někteří ti možná poskytnou místnost zadarmo, 
někteří budou chtít prachy za pronájem. Proto se zeptej 
na více místech a kde budou chtít nejmíň peněz, rozlož 
své myšlení. Dobrý sou třeba i kluby pro mládež (v 
Jihlavě např. Vrak Bar), kde se nepodává alkohol a tím 
pádem nebudeš mít problém s opitýma nezletilcema. 
Trošku obtížnější je osquatovat budovu na jeden den jen 
pro tvůj koncert, je potřeba hodně lidí k hlídání, 
zkontrolovat, zda je budova bezpečná a prázdný budovy 
často bývaj bez elektriky, proto potřebuješ benzínovej 
generátor(agregát)-což je dost složitý sehnat…V naší 
zemi je to bohužel dost složitý praktikovat squatting, 
proto, jestliže chcete zvolit tuto cestu, sežeňte si nějakej 
materiál o squattingu, páč z toho sou oplejtačky s policií…

Další věc je přes co budou kapely hrát. Pokud vlastníš 
svoji aparaturu, není problém, do garáže, budovy, klubu, 
atd. ji přivést. Pokud ji nevlastníš, zeptej se kámošů, 
který v kapele hrají, jestli by ji nemohli půjčit. Dobrý je 
mít alespoň základ od bicích (kopák +přechody +stojany 
na činely). Pokud ani to nezvládáš, musíš si aparaturu 
půjčit v hudebninách za prachy, což se nevyplácí…Avšak 
některý kapely ti rádi pomůžou s tím, že přivezou svoji 
aparaturu. Někdo z kapely určitě elektronice bude 
rozumět, takže pokud jsi elektro antitalent (tak jako já), 
někdo ti pomůže se setavením aparatury. V klubech je 
potřeba zvukař za kterýho zaplatit taky musíš-zaléží však 
na zvukařovi, kolik bude chtít..(ne všichni budou rádi, že 
budou zvučit punkovou akci, proto je na to dostatečně 
připrav!)Musíš však pořád myslet na to, že nejdůležitější 
je zaplatit kapelám, protože když utratíš spoustu prachů 
za pronájem aparatury a za drahýho zvukaře a nezbydou 
ti peníze na kapely, příště se na tebe vykašlou a 
nepřijedou…Všechnu aparaturu+mikrofony předem 
vyzkoušej jestli fungují, abys pak nebyl překvapenej 
např. ze spálenýho repráku v bedně na kytaru. Ještě chci 
dodat, že nejlepší klub pro dělání underground koncertů 
v Jihlavě je klub Edgar, nacházející se v prostorách 
zimního stadionu poblíž pivovaru a autobusového 
nádraží. Majitel je dobrej člověk a nechce ani prachy za 
pronájem. (www.edgarclub.cz)
Aby se o tvým koncertě vědělo, měl bys udělat nějaký 
letáčky a plakáty a nakopírovat je. (u kámoše, 
v kopystudiu,…). Nezapomeň tam uvést všechny údaje o 
koncertu- datum, místo, čas začátku koncertu(pořípadě 
konce-když děláš koncert v garáži, je dobrý skončit před 



desátou hodinou večerní, posléze přijíždějí polizei oficíři 
a můžeš skončit s pokutou), jména vystupujících 
kapel(dobré je připsat styl muziky, co hrají+nějaké 
podrobnosti) a vstupné.
Letáčky rozdávej lidem přímo do ruky(to je nejlepší), 
rozhoď je po hospodách, klubech, … Plakáty můžeš 
rozlepit kamkoliv chceš po městě, nalepuj je však tam, 
kde chodí hodně lidí (u škol, zastávek, nádraží, 
frekventovaných ulicí…), dávej však pozor na policejní 
kamery a policejní hlídky, protože je to ilegální a můžeš 
dostat pokutu, proto běžte lepit nejmíň ve dvou/třech 
lidech. Info o koncertech můžeš zaslat  do newsletterů 
(např. Killed By Noise), či místních novin-je to zadarmo 
a dozví se o tom hodně lidí. 
Přímo na koncertě je dobrý mít někoho k nápomoci. 
Vždycky potřebuješ alespoň jednu důvěryhodnou osobu 
u vstupu, která vybírá peníze za vstup, či se postará o 
případnej problém s lidma. Ne každej se de na koncert 
bavit jako ostatní… Důležitý je dodržovat časovej plán 
hraní kapel, sám víš, jaká to je nuda čekat až se někdo 
vyvrbí na pódium. S kapelama se předem domluv, jak 
dlouho budou hrát a podle toho sepiš rozvrh. 
Je taky účelný seřadit kapely, v jakým pořadí budou hrát. 
Přednost musíš dát kapelám, který třeba jedou hrát ten 
samej večer ještě na jinej koncert, takže ty si můžou 
vybírat první. Problém nastává tehdy, když žádná kapela 
nechce hrát první. Na jejich ega se vyser, musíš jednat 
rázně a pořešit to. Dobrý je dát na první místo domácí 
kapelku, a potom každý kapelce jasně vysvětlit, kdy 
budou hrát a rozumně se domluvit. Neboj, nestane se 
s tebe autoritářskej fašoun!
Jestliže jsi domluvil kapely, co jedou z daleka, je dobrý 
jim domluvit místo na spaní. Místo na zemi v bytě u tebe 
doma, nebo tvýho kámoše bude vcajku. Dobrá je i 
zkušebna. Když jim zajistíš jídlo a pití zadarmo, budou 
moc rádi a zulíbají ti ruce a nohy a určitě se budou rádi 
vracet! Když budeš vařit jídlo, je dobrý ho udělat 
veganský-abys vyhověl všem, co jíst budou, protože 
v hc/punk scéně je hodně veganů/vegetariánů…A ještě 
nakonec k ekonomice: Sečti si na kolik tě vyjdou náklady 
cest všech kapel dohromady+kešos pro 
zvukaře+případnej nájem klubu+člověk na výběr 
prachů, potom odhadem zkus spočítat, kolik by mohlo 
přijít lidí a podle toho urči vstupný. Příklad: 4 kapely 
budou chtít dohromady 4000,-; zvukař 500,-; pronájem 
1000,-; výběrčí 500,-; to máš 6000,- , na koncert ti přijde 
zhruba 80 lidí (6000 děleno 80 = 75 korun) takže 
vstupný můžeš dát 80 korun. Hodně štěstí!!!

 
Ktomu, abys udělal booklet, nebo fanzin, nepotřebuješ 
moc věcí. Zapomeň na výmysly dnešní doby, že jedině 
s počítačem a speciálníma programama to je nejlepší a 
že dneska to už jinak nejde…Jestli počítač máš a umíš 
s ním zacházet, je to jenom na tobě, ale pro ostatní 
živoucí lidi, co s počítačem neumí, je to mazec.
Jsou dvě metody, jak produkovat tvůj fanzin. Buď se 
může tisknout v tiskárně, či kopírovat. Starý 
cyklostylovače už nikde nenajdete, je to trochu oldschool 

a nikdo je už dneska nevlastní. Kopírování je levnější  pro 
malý množství výtisků, ale když jich děláš hodně, vyplatí 
se tisknutí. Je v lepší v kvalitě a stojí mnohem míň (ve 
velkým množství). Proto než začneš tisknout, obejdi si 
copystudia, či tiskárny, kde mají služby nejlevnější. Často 
nabízejí různé slevy, apod. 
Příprava nákresu tvýho zinu bude stejná pro oba 
způsoby. Pro černobílej fanzin je to úplně jednoduchý. 
Udělěj jednu hlavní kopii a tu buď oskenuj a pak to na 
nějakým médiu(flashdisk, cd,..) dones do tiskárny/
copystudia, nebo jednotlivý vytisklý stránky dones na 
okopírování (s tím, že kvalita tvýho zinu bude horší-lepší 
je tisk z média). Nezapomeň udělat alespoň 5mm okraje, 
abys neztratil nějaký informace, protože to tiskárna 
nemusí zachytit. 
Pokoušej se návrhy dávat do černobílý podoby-některý 
barvy v černobílým provedení sou dost naprd(jako třeba 
modrá). Je dobrý do zinu napraskat nějakou grafiku 
(obrázky), aby byl zajímavější pro čtení, text můžeš psát 
na stroji, či ručně (jestliže budeš psát rukou, není dobrý 
to psát modrým perem, protože text pak nepůjde přečíst-
lepší je černej popisovač!) a pak společně s grafikou 
vystříháš nůžkama a jednoduše nalepíš na papír (záleží, 
jakej formát děláš-já preferuju A5)podle tvoji libosti. 
Jestliže tam chceš dát nějakou fotku, je lepší ji prvně 
oskenovat, pak vytisknout a pak teprv nalepit, protože 
kdybys ji tam dal rovnou, tak to bude dost naprd, 
protože fotka bude dost nečitelná. Na barevnej se 
rovnou vykašli, páč barevnejch časáků je všude 
mrťe…Obsah fanzinu je jen a jen na tobě a jestli se 
nějakej rozhodneš udělat, ozvi se na náš kontakt-rádi ti 
pomůžeme s nějakou podrobnější radou! Protože 
v dnešní době je dobrý dělat papírovej fanzin, v době kde 
všechno frčí na internetu,  má to svýho ducha, věř mi, 
sám to dělám a je to fakt dobrej pocit..Jakou cenu toho 
fanzinu stanovíš, je taky jen na tobě. Při dělání našeho 
fanzinu jsme na tisk jednoho čísla vynaložily 20 Kč a za 
20 Kč sme ho taky prodávaly ostatním…Jo a ještě až 
budete mít všecko vytisklý, je dobrý to scvakat 
sešívačkou, nebo sešít provázkem, páč když to 
nezcvakáš, a chceš si pak svůj oblíbenej fanzin přečíst na 
hajzlu a omylem ti ňákej list vyklouzne do mísy, pobyt na 
hajzlu si docela zkazíš..
S děláním bookletu pro tvoje cd/kazetu je to to samý.
A jestliže chceš dělat svůj fanzin/booklet na počítači, 
napiš na náš mail (chyba.zine@centrum.cz) a Bambi(náš 
počítačovej mág hehe) ti rád poradí jakej program je 
v poho a tak…(protože já těm počítačům nerozumím…) 
A nezapomeň: Obsah je důležitější než obal!
PS: v dalších číslech našeho zinu se dozvíš další návody. 
Jestli nějakou podobnou radu či návod vlastníš, pošli 
ho!!!(jestli to teda není tajný)  
    
 +Mazi+

 



 



(bez ohledu na pravopis koncovek je
 následující text věnován oboum 

pohlavím, nevyplívá-li z kontextu opak)
¨̈̈̈

PÓZA vs. PÓZA vs. PÓZA vs. ...PÓZA vs. PÓZA vs. PÓZA vs. ...PÓZA vs. PÓZA vs. PÓZA vs. ...PÓZA vs. PÓZA vs. PÓZA vs. ...
Jak jste asi poznali z tučnějc vytištěnýho řádku o kousek vejš bude se následující text věnovat pózám, 
pozérům a pozérství vůbec. Patří to nejspíš mezi ta ožehavější témata, protože se o tom nikde moc 
nemluví. Možná i proto, že taková póza každýho z nás provázela a možná provází a provázet bude. 
Když né naše vlastní, tak cizí určitě. Je to nejmíň tak jistý, jako že lidi budou furt dál a dál začínat 
kouřit. Vždyť si vzpomeňte vy co kouříte i vy co jste se s tím už vypořádali, a třeba o tom popovídejte 
těm, který tahle póza nesejmula. Říkám póza, protože to nic jinýho není.(bohužel tato póza patří k těm 
negativním, nezpůsobí nikdy nic dobrýho, ba naopak podporuje jen samý blbý v čele s FilipzmrdMorris 
corporation a jím zaměstnanými vivisektory..)
 Nikdo nezačal kouřit proto, že by mu to po prvním prásku nepředstavitelně zachutnalo, to spíš 
naopak, ale proto aby se vyrovnal svým vrstevníkům, kteří kouří a vypadal v očích jejich a těch kteří 
to ještě nezkusili zkušeněji a drsněji. Tím vědomě i nevědomě ovlivnil další a ti zas další. 
A to mi příjde jako taková pseudo definice pózy, taková její podstata. Lidé pózují proto, aby v očích 
druhých vypadali jinak, než se sami cítí a tím dávají těm doposud nazasaženým pózou milnou 
představu o tom, jak se mění, „vyvíjí“ a ti je, pokud si je nechcou nechat vzdálit, následují. Velké 
množství póz se však vztahuje jen na začátky nějaké činnosti. Po proniknutí pod slupku věci se póza 
většinou vytratí a nahradí ji regulérní členství v té určité skupině lidí, kam se skrz svou pózu 
projevovala snaha dostat. 
Teď se pokusím tyhle dost krkolomně poskládaný slova dokázat a vysvětlit na příkladě ze života: 
Každý si snad pamatuje začátky svýho punku. Myslím, že všechny měli něco společnýho. Každej si 
našel svůj vzor, svůj punkovej „idol“, kterej pro něj představoval ten Punk s velkým P. Ať to byla 
kapela, brácha nebo třeba ten tejpek s červeným kohoutem kterýho si potkával každý ráno když si šel 
do školy, snažil ses ho svým způsobem napodobit. Ne vypadat stejně jako on, ale vyjadřovat stejným 
způsobem svou odlišnost od okolního světa. A to je přesně ono. Nevěděl si jak na to, a tak sis propůjčil 
„výraz“ někoho jinýho. Po pár propařenejch koncertech si ho ale už nepotřeboval, našel sis svůj vlastní 
osobitej styl sebevyjádření. Bez tý malý, nevinný pózy by to šlo určitě taky, ale bylo by to daleko těžší 
a trvalo by to daleko víc času a to je v tu dobu pro každýho nepřijatelný.(tohle je jedna z těch „lepších 
póz“, která nikomu neublíží a navíc z ní může vykrystalizovat prospěšný, aktivní jedinec, který třeba 
například svým vegetariánstvím „zachrání“ tisíce životů..) 
Tohle však není jedinej druh pózy. Některá se nechová jen jako pomocný berle při nástupu do 
pomyslného vlaku, ale je na ní naopak založená velká část kultury. Myslím tím třeba s penězi spjatou 
pózu v hip-hopu, kde když tejpek nevypadá jako figurína z výlohy ze skateshopu, tak to s hip-hopem 
nemůže myslet zas tak vážně nebo jejich drsňácky chlapáckej postoj k ženskýmu pohlaví a tak dále. 
Strašák týhle pózy doprovází ve směs celou nynější hopovou kulturu a to je dost škoda, protože lidem, 
kterým nejsou lhostejný otázky třeba sexismu to může zkazit názor na kulturu jako na celek.(takže 
tahle je póza celkem negativní, né)
Další póza, která doprovází velkou část minority je celkem směšný předhánění v poikskovanosti 
příslušníků straight edge. Příjde mi, že si někteří sXe myslí, že čím víc Xek na sobě mají, tím víc jsou 
sXe. Ale tak to asi není, spíš je to tak, že všechno tohle divadlo, jako ostatně každý jiný, se hraje pro 
obecenstvo. To znamená, že spíš než z nějáký víry ve správnost svého konání to dělají pro uznání 
druhých a tím se to oblíká do fešnýho pózakabátu. .. (letos na Fluff festu jsem s údivem pozoroval 
uniformitu sXe hardcore typů, kdy každej měl oldskul truckerku s odznáčkem nějáký HCsXe kapely, 
tričko s nápisem sXe, vegan nebo sXe vegan a s tetováním xXx nebo jiným X motivem;extra mě 
pobavily ponožky vegan!).. (to ale nic nemění na tom, že i přes malichernej původ je tahle póza 
záslužná a pozitivní.. žádná podpora zmrdů kupováním ať už legálních nebo ilegálních drog ani žádná 
podpora vrahů nevinných tváří = samý dobrý).
Cílem tohodle traktátu je poukázat na neutralitu pózy a pozérství jako takové. Póza může bejt špatná, 
může bejt i dobrá, ale né jen špatná ani jen dobrá. Záleží na tom, čemu se chce ten určitej pozér 
přiblížit.
Každej čin, kterej přispěje pro dobro scény nebo třeba pro dobro celýho světa je dobrej, ať už je 
ukonán z pohnutků naprosto sobeckých nebo jakkoliv jinak špatných.

      pozér Šťépa
      /peaceorpiss/

 



Právě prožívám svůj Nekromantickej večer, 
je půl dvanáctý v noci, srpen se pomalu chýlí 
ke konci, do uší se mi zařezává něco o 
temných hlasech v Kodani a je mi strašně 
smutno. Piju lásku a utíkám tak od reality. 
Ale co teď? Moje láska je sice pár kilometrů 
ode mě, ale není tu se mnou. Chemie těla 
pracuje na sto procent a já nestíhám, i když 
vím, že za pár dní všechno bude zase tak, 
jak to moje tělo potřebuje. Vlastně můj 
mozek-já. Ale jak rozlišovat to, co opravdu 
cítíte a to, co cítí vaše tělo a jeho pudy? Proč 
lidé zapomínají rozlišovat? Proč jsou 
nemocní? Proč propadají jednoduchosti a 
zapomínají na „lidskou“ etiku? Moje 
kamarádka je nešťastná, protože nenalézá 
lásku. Doteď ji vztahy jenom ubližují(spíš 
povedení protějšci-rozuměj mužského 
pohlaví)a už ani nevěří, že někdo hodnej 
existuje. A proč? Společnost je nemocná 
jednoduchostí. Někteří moji vrstevníci, když 
se doví, že chodím se slečnou, tak ještě než 
se vůbec zeptají, jak se jmenuje, vypadne 
z nich jen: „a užs ji vošukal?“ Totální 
jednoduchost. Čapni ji za vlasy a vodtáhni si 
ji do jeskyně. Copak si vytváříme lásku jen 
proto, abychom ji jen bezduše „vošukaly“? 
Co ty ostatní stránky? Říkáme si moderní a 
vyspělí lidé a přitom se chováme stejně jak 
tisíce let v minulosti…burani a hňupové. 
Zprasenej žvást společnosti, kterej se 
přenáší z generace na generaci a ty jen 
sedíš a posloucháš pitomý kydy tvýho 

všiváckýho strejce o kurvách ženskejch. A 
co dál? Kydáš to samý. Na koncert jedeš 
a už v autobuse se s kámošema 
dohaduješ, kdo „vošuká“ víc holek. Hraješ 
si s číslama, o kterejch vlastně víš velkej 
prd. Ale ono je to jedno, že? Alkohol udělá 
svoje a buď si to nepamatuješ ty, nebo 
ona. Láska? Asi tak jako umělý kytky. Těší 
mě, moje jméno je Puritán Fašoun. Achjo, 
taky sem to prožil a není to nic pěknýho. 
Nic mi to nedalo, spíš sem se cejtil blbě, 
tak jako nikdy. Kdybych v tu chvíli 
přemejšlel, nic by se nestalo, ale ležel sem 
v oblaku s velkým nápisem ALKOHOL, 
dobře zamaskovaným sladkejma Sonic 
Youth. (Jestli ti vadí číst moje 
emovýpotky, klidně nalistuj jinou 
stránku…) Utopit se je snadný, proud je 
silnej a strhává všechno okolo..Jenže když 

do něj skáčeš šipky, není těžký narazit na 
kamen usedlej hned pod hladinou. (promiň) 
Láska je sběr drahokamů a promiskuita je 
krádež zlatnictví s kuklou na hlavě. A čísla 
naskakujou, stejně tak jako policejní složky 
nikdy nenajdou pachatele vykradenýho 
zlatnictví..Možná že před kamarádama to 
vypadá „mužsky“(divný to slovo), ale 
bohužel vypadáš jen jako oběť sebe 
samotnýho a každým krokem ubíjíš lásku, 
která už i tak klečí v rohu šedý chodby. 
Nikdy nekončící bitva, TY proti tobě. A kdo 
vyhraje? Rozum, nebo pud? Láska, nebo 
šuk? 
Možná sem staromódní, nebo co, ale prostě 
se mi to nelíbí. Posledních 8 měsíců 
prožívám největší emo svýho života a 
začínám si uvědomovat spoustu věcí, o 
kterejch sem předtím neměl ani ponětí a je 
mi jedno, že si to teď čteš, i když tě třeba 
vůbec neznám. Ventiluju svý pocity a jestli ti 
to pomůže, nebo tě to naštve, budu 
šťastnej. Každopádně máš možnost se 
zamyslet…

PS: Miluju tě vílo a děkuju ti. (ty víš, …) 
PS2: Tohle všechno není věnovaný jen 
povedeným „chlapákům“, ale i povedenejm 
slečnám, který se často taky chovaj 
podobně…
    
    
   +mazi+

 



Pacifismem proti fašismu, nebo-li pravý pacifismus není jen alibistický schovávání se 
za ideou, ale nenásilný druh boje.

Tvrdíte, že to nejde, že je to neúčinný, že je to jen předstírání aktivity?

Nemáte pravdu, jde to a je to dokonce stejně důležitá, ne-li důležitější složka boje 
s fašismem jako ta militantní, a hlavně může se do ní zapojit opravdu, opravdu každý.

Ptáte se v čem spočívá tento způsob boje?

Je to jednoduchý, naprostá většina neonacistů vede z důvodu ilegality svých „koníčku“ 
dvojí život. Jeden život neohroženého válečníka za národní zájmy, za národní čistotu a za 
kdovíjaký další sračky, ve kterém jezdí na schůze, dělá demonstrace a hlavně mlátí lidi. 
A druhý, kde chodí do škol, do práce, navazují různé vztahy (všimli jste si jak málo 
neonacistek chodí na demonstrace), někde bydlí spolu se sousedy, no prostě žijí život 
obyčejného konzumenta, ve kterém se svým náckovstvím nehonosí. A právě tady má 

prostor pacifista, aby zasazoval „bolestivé rány“.
Stačí jen zjišťovat veškeré informace o „svém“náckovi (celé jméno, bydliště, telefonní 
číslo, atd.) a pak je nepřetržitě a patřičně používat. Třeba v  okolí jeho bydliště 

opakovaně seznamovat náckovi sousedy o jeho politickém smýšlení (ať už přímo – 
dopisem do schránky nebo nepřímo – nápisem na jeho barák), vytrvale ho obtěžovat po 
telefonu hovory nebo SMS zprávami (z internetu jich můžete až na T-mobile poslat kolik 
jen budete chtít zadarmo) nebo třeba znečišťovat jeho krásné a drahé mikiny Thor 
Steinar sušící se na balkóně zkaženýma vajíčkama (pokud ovšem nebydlí v 7. patře). 
Nápaditosti se meze nekladou, nejlepší je však kombinace co možná nejvíce způsobů 

co vás jen napadne.
Můžeme vám zaručit, že když je to nezdecimuje, tak je to alespoň oslabí v  jejich 

úchylném boji o „krásné“ Čechy.
Zdá se vám tento způsob boje zbabělý nebo dokonce neetický?

Stejně jak vám se nezamlouvá toto výše popsané, tak se nám hnusí násilí.  Bohužel se s 
vámi v této problematice asi nikdy neshodneme!

Nakonec by jsme chtěly apelovat na vás, kteří jste schopni zjistit 
informace o nějakým náckovi, ale z jakéhokoliv důvodu nechcete nebo nemůžete 

tyto informace využít. Pošlete je prosím případně i s nápady jak je použít na e-

mailovou adresu: independent.radicals@centrum.cz ,protože porazit fašismus 

můžeme jen naší jednotou.

IR 

/peaceorpiss/



Každému desátému druhu stromu hrozí, že 
vyhyne úplně stejně, jako vyhynula některá zvířata. „Je 
to výsledek bezohledného kácení, ničivých požárů a 
nedostatečné péče o lesní porost," varuje dlouhodobě 
Světový fond na ochranu přírody. Smrt stromů, na 
nichž závisí přežití mnoha organismů, spouští podle 
ekologů dominový efekt dalšího vymírání rostlin i 
živočichů. Ukazuje se, že ve světě z některých druhů 
zůstal již jen jediný strom, jako například v Číně 
poslední habr (Carpinus putoensis). V České republice 
je podle Ústavu ekologie krajiny, znepokojující vymírání 
jedle bělokoré, některých druhů jilmů, dubů a od 
letošního jara nově i jírovců (kaštanů). Zpráva fondu 
uvádí, že celkově je na seznamu vážně ohrožených 
stromů 8 753 druhů z celkového počtu 80 000. Jestliže 
nebudeme schopni zachránit tyto 'slony rostlinné říše', 
pak je budoucnost druhů, které na vymírajících 
stromech závisí, hrozivá. Les totiž není jen soubor 
jednotlivých stromů, ale provázaný a složitý systém.           

Nejznámějším a symbolickým příkladem 
vzájemného vztahu je medvídek panda, jenž je závislý 
na bambusových výhoncích. Kvůli těžbě bambusu se z 
pandy stal vymírající druh. Přímým negativním vlivům 
se však neubránil ani člověk, který vymírání stromů 
rozšiřováním svého světa vyvolal. Například vymýcení 
eukalyptů v některých částech Portugalska mělo za 
následek ničivá sucha. V Jižní Americe a jinde ve světě 
pak vykácení lesů souviselo i letos s katastrofickými 
sesuvy půdy, již dřív zpevňovaly kořeny stromů. 

Látky získané ze stromů jsou přitom i přirozenými 
léky. Výzkumy ukázaly, že jeden ohrožený druh v 
Austrálii pomáhá léčit AIDS. A téměř vyhynulý 
tichomořský  tis je prý účinný proti některým druhům 
rakoviny.  Situaci, která již delší dobu dělá vrásky 
ekologům, loni a letos ještě zhoršily rozsáhlé požáry v 
jihovýchodní Asii a ve Středomoří. Urychlilo se tak 
odlesňování, které může mít širší důsledky, protože 
stromy se výrazně podílejí na "dýchání" planety a 
koloběhu vody. Před deseti tisíci lety pokrývaly lesy 
téměř polovinu zemského povrchu. Nyní rostou na 
méně než jedné třetině. Každý týden přitom mizí 
dalších 400 000 hektarů lesů. A to především za 
posledních 50 let.

  A tak ženy na úpatí Himálaje tráví nyní často celý 
den hledáním dřeva na podpal, kdežto jejich matky 
nasbíraly stejné množství za jednu hodinu. Podobné 
ubývání zdrojů i jinde v Asii vede k přesouvání 
obyvatelstva do měst a k následným sociálním tlakům. 
To ovšem neznamená, že by lidé měli úplně 
zapomenout na kácení dřeva.

      Nedávná studie z Peru ukázala, že soustavné 
využívání jednoho hektaru lesního porostu může vynést 
ročně až 7000 dolarů, zatímco z jeho jednorázového 

vykácení se získá jen tisíc dolarů. A 
ukázkový je i jeden pokus z Tanzanie, kde jeden kmen 
na úpatí Kilimandžára pěstuje banány, papáju nebo i 
zeleninu přímo mezi stromy a v zavlažovacích kanálech 
jsou sádky ryb. Původní ekosystém se změnil, ale nebyl 
zničen, jen nahrazen symbiotickou přítomností lidského 
společenství. 

Už jen dodat,že pokud nevíte,tak na území České 
Republiky není ani jediný les původní,všechny jsou 
uměle vysázeny. Lehce si toho všimnete,stačí 
pozorovat lineární pravidelnost stromů v lesech 
v okolí,stejně jako potůčky a další  objekty,představující 
pro nás ryzí přírodu,nejsou nic jiného než naplánované 
a vystavěné lidské záhonky.Porosty,které člověk 
zničil,aby tam následně podle svého nové vysázel. Asi 
vás také napadlo, že velký podíl na tomto pustošení 
mají nadnárodní korporace, firmy jako 
Mc’Donald,Phillip Morris,Ikea a další,jejichž 
zprostředkovatelé uplácí chudé obyvatelé především 
v Asii a ostatních zemí Třetího světa,aby ať už na černo 
a nebo legálně káceli deštné pralesy dál. Z tohoto dřeva 
jsou vyráběny i takové výrobky jako:toaletní 
papír,noviny a telefoní seznamy. Výroba papíru 
představuje hned po hutnictví, energetice a chemickém 
průmyslu největší zátěž pro životní prostřední. Výroba 
papíru se podílí na celosvětovém odlesňování a tím na 
snižování druhové rozmanitosti, znečišťování vody, 
půdy a vzduchu a nepříznivém ovlivňování podnebí.
Oproti výrobě papíru z dřevní hmoty je recyklace 
ekonomicky výhodná a šetří životní prostředí. K výrobě 
tuny běžného papíru je potřeba 240 000 litrů vody, 4 
700 kilowatthodin energie a sedmnáct vzrostlých 
stromů. Obdobný proces výroby recyklovaného papíru 
ze sběru starého použitého papíru si žádá jen 180 litrů 
vody, 2 750 kilowatthodin energie a nejsou potřeba 
žádné stromy. Od roku 1980 stoupla spotřeba papíru ve 
světě téměř stokrát a očekává se  ještě přinejmenším 
nárůst o dalších 22%. 
Česká republika se řadí mezi méně pokrokové státy, 
které recyklují jen asi 40 % použitého papíru. A co se 
stane s těmi zbylými 60% starého papíru? Ten končí na 
skládkách, kde pomalu plesniví, nebo ve spalovnách, 
jejichž provoz znečišťuje ovzduší nebezpečnými plyny. 
Organizace Greenpeace loni v říjnu otevřela kampaň 
v které přesvědčuje velká nakladatelství,aby tiskly 
knihy na recyklovatelný papír a že je to pro ně 
výhodnější. Nejnovějším počinem, vycházejícím z této 
kampaně je knížka Milana Machovce „Filosofie tváří v 
tvář zániku“ vychází v nakladatelství Akropolis na 
recyklovaném papíru a její motto zní: „Proč spíte? 
Vzchopte a usilujte, abyste se nedostali do všeobecné 
zkázy!“

   Capybára

 



V předchozím čísle tohoto funzinu se objevila dvojce článků polemizující s pacifismem a takzvaným 
pozitivním násilím. Ten komu se zmíněné výtvory nedostaly pod oči a nebo si jen nepamatuje o čemže 
byla řeč, nechť se podívá na naše webové stránky (adresu najdeš na zadní straně), kde si můžete vše 
znovu v klidu a v plné délce přečíst. Cílem bylo podnítit čtenáře k široké diskuzi, což se aspoň 
v minimální míře podařilo. Níže se tedy může předčít další dva názory k onomu tématu.. bambi

Pozitivní násilí versus pacifismus…
Sama osobně se kloním k názoru, že násilí není vždy špatné a existují situace, které prostě bez pomoci 
násilí řešit nelze (pokud někdo nenazývá řešením útěk nebo alibistické chování „nic nevidím, nic 
neslyším“).
V okamžiku ,kdy jsem já nebo kdokoliv z mých blízkých nebo i neblízkých napadán , at už verbálně či 
fyzicky, cítím jako svou morální povinnost se (nebo je) bránit. Tím samozřejmě nemyslím jen 
konfrontace s nácky, ale i běžné situace , které můžou nastat téměř kdykoliv…v zaměstnání,ve škole, 
na ulici, paradoxně i mezi lidmi stejně smyšlejícími. Několikrát jsem byla svědkyní toho, jak někdo 
někoho veřejně uráží či napadá a v celé okolní společnosti se nenajde ani jediný člověk, který by se 
dotyčného/-é zastal. Moto „kdo ke zlu mlčí, sám zlo tvoří „ mi na tyto situace přijde jako stvořené.
Nejsem příznivkyní násilí kdekoliv, jakkoli a zbytečného využívání fyzické převahy (což mají ve zvyku 
i někteří lidi z hnutí), na druhou stranu nejsem ochotna nechat si ubližovat bez jakékoliv náznaku 
obrany. 
Náckové z našeho tíhnutí k pacifismu těžili vždycky…já sama si ještě pamatuju, že nebylo příliš 
bezpečné chodit po ulicích Jihlavy s čírem, přesto že jsem holka, o verbální a posléze i fyzická napadení 
nebyla nouze. Neměli bychom zapomínat, že pokud se budeme chovat jako oběti, brzy se jimi 
staneme. 
A pokud někdo používá fyzickou sílu jako prostředek k zastrašení, jediná obrana je použít jeho zbraně. 
Vydržet pár urážek a ran pěstí se zatnutými zuby a myslet přitom na pacifismus je přesně to, co hraje 
náckům do karet. Mít protivníka, který se vůbec nebrání je ideální stav…s každým člověkem poslaným 
k zemi roste náckům sebevědomí i odvaha k dalším útokům.
       Kateřina Nováková

Znovu o tom samém!
V Chyba zine č.2 byly dva celkem zajímavé články věnující se tématice použití či nepoužití nasilí, což 
je podle mě dost aktuální a ožehavé téma o kterém je potřeba diskutovat. Rozhodl jsem se proto, že 
také přispěju do diskuze, kterou zmíněné dva články rozjeli. Pro ty co tyto články nečetli jen ve zkratce 
a zjednodušeně přiblížím o co v nich šlo. První článek v podstatě obhajoval použití násilí jako 
prostředek k zastavení fašistického či jiného ůtlaku a pacifismus považoval jako v některých případech 
neúčinou taktiku. Naproti tomu druhý článek kritizoval použití násilí jako zlo s tvrzením, že násilí jako 
takové je špatné…Tak a teď mé stanovisko. V podstatě bych mohl jednoduše říci, že bych se mohl 
s čistým svědomím podepsat pod první zmíněný článek, protože se v podstatě s jeho obsahem 
ztotožňuji, ale místo toho si zvolím složitější cestu a pokusím se svými slovy kriticky reagovat na obsah 
druhého článku. Zásadně totiž odmítám tvrzení, že násilí je špatné za jakýkoliv okolností! Toto tvrzení 
je totiž značně zavádějící a je příkladem černobílého vnímání daného problému. Podle mě totiž násilí 
jako takové samo o sobě není pouze špatné, nebo pouze dobré, ale záleží na tom za jakých okolností 
a proti komu/čemu ho použijeme. Jinak řečeno : Násilí může být za jistých okolností tou nejkrutější a 
nejnegativnější možností, kterou člověk může zvolit, ale za zcela jiných okolností může být pozitivní 
volbou a jedinou možností jak se ubránit útlaku nebo v ještě lepším případě jak tento útlak odstranit! 
Myslíš si že je to nesmysl?? Dobrá, dám ti několik názorných příkladů. Nejprve několik příkladů 
negativní formy násilí:př.1)zabití zvířete pro získání kožešiny… př.2)rozpoutání války jejíž cílem je 
ovládnutí určitého území, lidí jenž na něm žijí a získání nerostného bohatství… př.3) napadení člověka 
na základě přesvědčení o údajné nadřazenosti jedné rasy nad druhou (tzv.rasismu)…a nyní ti dám tři 
příklady násilí které má podle mě pozitivní charakter a myslím si že je možné ho s čistým svědomím 
ospravedlnit a podpořit…Př. A) násilí použité proti kožešinové farmě z cílem osvobodit vězněná zvířata 
či znemožnit další činnost této farmy …př. B) pozvednutí zbraně proti vojákům, kteří se pokoušejí zničit 
můj domov proto aby si podmanili mě, ostatní lidi a nerostné suroviny, které se skrývají v okolí mého 
domova …př.C) použití násilí proti neonacistovy, který používá rasisticky motivované násilí či 
propaguje nacistickou ideologii založenou na likvidaci určitých skupin lidí bez jediného 
ospravedlnitelného důvodu…Tak a teď by mě zajímalo zda by Mazi, který tvrdí že násilí jako takové 
je zlé dokázal mezi příklady 1,2,3 a příklady A,B,C, dát rovnáse s tím že tyto příklady použití násilí jsou 
všechny zlými činy. Věřím tomu, že by tam to rovnáse nedal, protože je zřejmé, že mezi těmito 

 



příklady násilí je podstatný rozdíl. Když to zjednoduším, tak by se dalo říct, základní rozdíl je v tom, 
že první tři příklady jsou násilné činy jejich motivem je vytváření útlaku a útok na svobodu, zatímco u 
dalších příkladů A.,B,C, jde v podstatě o obranu před tímto útlakem a odrážení útoku na svobodu. A 
v tom je v podstatě zobrazena celá myšlenka mého příspěvku. Tou myšlenkou je to že podle mě pokud 
člověk použije násilí jako formu útlaku, tak lze mluvit o zlém/špatném násilí, ale pokud použije násilí 
k zastavení či ubránění se tomuto útlaku pak lze mluvit o pozitivním/ dobrém násilí!!! Mazi sice mluví 
o tom, že použitím násilí se zapojujeme do nekončícího koloběhu násilí, které prý v důsledku nic 
neřeší, ale já si myslím, že je nepopiratelné, že některé pozitivně násilné akty mohou zastavit negativní 
násilí, nebo se mu alespoň ubránit. Použiju-li násilí proti zmrdovy, který v parku znásilňuje ženu a 
zabráním mu tím v pokračování jeho činu, tak mi přeci nikdo nemůže vyčítat, že sem použil násilí. 
Pokud bych  totiž v takové chvíli striktně odmítl použít násilí, nebo alespoň morálně podpořit někoho 
jiného kdo to násilí neváhá použít, tak bych se v podstatě stal spoluúčastníkem toho znásilnění jelikož 
bych nechal tomu násilníkovi volný prostor v jeho znásilňovaní aktivitě. Aby ale bylo jasno, tak 
rozhodně nejsem psychopat, kterému dělá dobře když vidí člověka jak se válí na zemi ve vlastní krvi, 
ale sem přesvědčen o tom, že jsou chvíle kdy je morálně ospravedlnitelné některé lidi násilím na tu 
zem dostat. Takový čin totiž může být něčím co může zachránit život nevinného tvora nebo zastavit 
útlak na něm páchaném a v takovém případě by přeci nikdo neměl pochybovat a legitimitě tohoto 
činu. Podle mě je přinejmenším bláhové ve chvíli kdy mě někdo udeří do tváře místo aktivní obrany 
nastavit druhou tvář. Pokud se najde člověk který radši nastaví druhou tvář než aby zasadil obranou 
ránu útočníkovi, tak dává volný průběh  útočníkovo zločinu což v podstatě znamená to, že se stává 
spoluúčastníkem tohoto zločinu. Někdo by možná mohl namítnout to, že například v rámci antifašismu 
je často používané násilí i tam kde není zrovna potřeba, např.proti neonacistům, kteří přímo nepožívají 
násilí na lidech. Je ale podle mě důležité si uvědomit, že člověk vytváří útlak a útočí na naši svobodu 
už jen tím že se ztotožní s nacistickou ideologií a rozhodne se pro její šíření, ač třeba nenásilnou 
cestou. Sama tato ideologie je totiž založena na použití násilí jehož cílem je útlak a proto každý 
z propagátorů této ideologie je v podstatě útočníkem na naše práva a svobodu, bez ohledu na to zda 
je tento jedinec v současnosti fyzicky nebezpečný. Je proto právem každého z nás použít proti 
takovým jedincům obraného násilí, které může částečně nebo úplně zamezit v šíření jejich útlaku. To 
oni jsou totiž v pozici těch kdo omezují svobodu a práva druhých, čímž nás automaticky staví do pozice 
napadených a tedy těch kteří se mají právo bránit! Také si myslím, že je značně zavádějící tvrzení, že 
násilí vůči neonacistům nedokáže zastavit jejich útlak! Častokrát se již totiž ukázalo že v lokalitách kde 
byl nacistický teror na denním pořádku a došlo tam k násilné sebeobraně napadených tak nastal útlum 
neonacistických násilnických aktivit. Netvrdím, že se tím nějak zásadně zmenšil počet neonacistických 
příslušníků/-ic, ale přinejmenším se snížil počet jejich násilnických aktivit, což možná v důsledku 
zachránilo lidské životy. Neříkám, že je možné náckovy jeho ideologické smýšlení vytlouct z hlavy, ale 
tvrdím že je možné za pomocí násilí snížit jeho nebezpečnost pro okolí ! Násilí použité proti 
neonacistům i jiným zdrojům útlaku totiž není pouze o fyzickém boji, jak by se mohlo zdát, ale jo to 
hlavně o psychologickém boji!!! Jde totiž o to že pokud neonacisti necítí žádný odezvu a odpor ze 
strany svých obětí, tak se jejich psychická síla zvětšuje a dává jim další motivaci k jejich činům. 
S každou další obětí jim doslova narůstají ramena a především sebevědomí, které jim dodává sílu. Jak 
říkám,je to především boj psychický! Pokud totiž nácek cítí odpor ze strany svých obětí pak 
automaticky klesá jeho sebevědomí a motivace k dalším útokům. Záleží proto jen na nás jestli se 
budeme krčit v koutě a dávat tak našim utlačovatelům psychickou podporu, kterou potřebují k páchání 
jejich zla a nebo se začnem aktivně bránit i za cenu použití násilí, které může být prostředkem 
k zastavení mnohem většího a především nespravedlivého násilí. Nesmíme však zapomínat na to, že 
naše násilí by mělo být pouze obraným prostředkem a nikoliv cílem!! Nepopírám zde však použití 
nenásilných metod v rámci boje proti útlaku, ale pouze tvrdím, že násilné a nenásilné metody musí jít 
ruku v ruce a každá z nich musí být využita ve správnou chvíli za příznivé situace aby mohla být 
nazvána účinnou a pozitivní. Jinak řečeno, jsou situace kdy nám k zastavení útlaku stačí pero, ale v 
jiných situacích je potřeba vzít do ruky hůl!!!

Autor článku: Bořivoj Lukynka člen-FAS-severní čechy

Pozn. Autora: Tento článek je pouze příspěvkem do diskuze a rozhodně není útokem na Maziho 
osobu!! Mazi je člověk, kterého si vážím, mám ho rád a dokonce se snažím s ním na určitých věcech 
spolupracovat, což se však ještě nevylučuje s tím, že nesouhlasím s některými jeho názory a mám 
potřebu na ně reagovat  Jde tedy pouze o diskuzi, ne o útok na konkrétní osoby, nebo o snahu ukončit 
s nimi spolupráci byl bych proto moc rád kdyby to tak všichni chápali! Díky za pochopení…

 



 


